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1 ÚVOD 

Město Valašské Klobouky patří mezi obce, které produkují množství odpadů nad limit 

stanovený zákonem o odpadech. V tomto případě má město povinnost nakládání s komu-

nálními odpady na svém území do budoucna plánovat. 

Povinnosti vyplývající ze současné legislativy odpadového hospodářství pro město Valaš-

ské Klobouky jsou zapracovány v plánu odpadového hospodářství, který spadá do samo-

statné působnosti obce a patří mezi přímé nástroje regulace neboli tzv. koncepční nástroje 

v oblasti odpadového hospodářství. 

První část plánu je zaměřena na obecnou charakteristiku území města a jeho obyvatel. 

Analytická část hodnotí uplynulé pětileté období z hlediska produkce a následného naklá-

dání s komunálními odpady včetně hodnocení efektivnosti nákladů vynaložených na odpa-

dové hospodářství města Valašské Klobouky. 

Závazná část plánu obsahuje návrhy opatření pro předcházení vzniku odpadů, dále cíle, 

které by měly směřovat ke zlepšení OH města a opatření k jejich dosažení a zároveň sou-

stavu indikátorů k hodnocení plnění stanovených cílů v plánu. 

Poslední část plánu neboli směrná část navrhuje a detailně popisuje konkrétní postup reali-

zace jednotlivých opatření a stanoví princip pravidelného vyhodnocování včetně způsobu a 

četnosti vyhodnocování. 

Podporou pro zpracování návrhu plánu odpadového hospodářství byla metodika Minister-

stva životního prostředí a evidence odpadů stávajícího systému OH města. 

 

 

Obrázek 1 – Hierarchie plánů odpadového hospodářství 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

POH ĆR                                
pro období 2015-2024 

POH Zlínského kraje         
2016-2025 

POH města Valašské Klobouky                             
na období 2017-2022 
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2 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA VALAŠSKÉ 

KLOBOUKY 

2.1 Identifikační údaje města Valašské Klobouky 

Zastoupeno Mgr. Eliška Olšáková, starostka města 

Se sídlem Masarykovo náměstí 189, Valašské Klobouky, 766 01 

IČ 00284611 

DIČ CZ00284611 

Bankovní spojení KB Valašské Klobouky, č.ú.: 9005-1825661/0100 

Telefon 577 311 111 

Fax 577 320 616 

ID datové schránky wi4brk7 

Oficiální web http://www.valasskeklobouky.cz/ 

Tabulka 1 – Identifikační údaje města Valašské Klobouky 

[Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z webových stránek města] 

 

2.2 Působnost, struktura a obsah plánu odpadového hospodářství 

Strategie města Valašské Klobouky v oblasti odpadového hospodářství na následující pěti-

leté období je promítnuta do dokumentu Plán odpadového hospodářství města Valašské 

Klobouky na období 2017 – 2022. 

2.2.1 Působnost a doba platnosti plánu odpadového hospodářství 

Plán odpadového hospodářství města Valašské Klobouky stanoví v souladu s principy udr-

žitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území katastrů Lipina, 

Mirošov u Valašských Klobouk, Smolina a Valašské Klobouky. Vztahuje se na nakládání 

se všemi odpady s výjimkou odpadů vyjmenovaných v § 2 odst. 1 písm. a) až g) zákona o 

odpadech. POH města Valašské Klobouky je zpracován v souladu se závaznou částí POH 

Zlínského kraje 2016 – 2025, která je pro město v koncepční a rozhodovací činnosti zá-

vazným podkladem. V průběhu tohoto pětiletého období bude změněn do 6 měsíců od 

každé zásadní změny podmínek, na základě kterých byl sestaven. 

http://www.valasskeklobouky.cz/
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2.2.2 Struktura a obsah plánu odpadového hospodářství 

Struktura Plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky je dána zejména § 41 

a § 44 zákona o odpadech, souvisejícími právními a prováděcími předpisy: 

 Nařízení vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového hospo-

dářství České republiky pro období 2015 – 2024. 

 Obecně závazná vyhláška Zlínského kraje č. 1/2016 ze dne 24. února 2016, kterou 

se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 – 

2025. 

Plán odpadového hospodářství města se skládá z části: 

 analytické – vyhodnocení stavu OH 

 závazné – opatření, cíle 

 směrné – návrhy na zlepšení OH, kritéria hodnocení 

2.3 Všeobecné údaje o městě Valašské Klobouky 

Město je situováno jihovýchodně od Zlína na rozhraní Vizovické vrchoviny a chráněné 

krajinné oblasti Bílé Karpaty, zařazené na seznam biosférických rezervací UNESCO. Sou-

částí Bílých Karpat v katastrálním území Valašské Klobouky je přírodní památka Dobšena 

a chráněné přírodní rezervace Javorůvky a Bílé Potoky. 

 

 

Obrázek 2 – Valašské Klobouky na mapě České republiky 

[Zdroj: Informační portál města Valašské Klobouky] 

 

Území města se nachází ve flyšovém pásmu Západních Karpat v nadmořské výšce 405 m. 

první písemná zmínka o existenci tehdy vesnice Klobúky je z roku 1341. Název města se 

promítá i ve znaku města, který má podobu stříbrného štítu s vysokým černým kloboukem 

lemovaným modrou stuhou s přezkou. 
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Město Valašské Klobouky je nejen obcí s pověřeným úřadem, ale patří i mezi 13 obcí s 

rozšířenou působností ve Zlínském kraji. Nachází se v jihovýchodní části Zlínského kraje v 

blízkosti hranic se Slovenskou republikou a sousedí se správními obvody na severu Vizo-

vice, Vsetín a na západě obvod Luhačovice. Správní obvod ORP Valašské Klobouky má v 

působnosti 20 obcí, z toho dvě mají statut města (Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice). 

Rozlohou 258,8 km
2
 je šestým a počtem 23 438 obyvatel devátým největším správním 

obvodem ve Zlínském kraji. Naopak nejnižší hodnoty představuje hustota obyvatel (91 

obyvatel na 1 km
2
) a podíl obyvatel žijících v sídle správního obvodu (21,4%). 

Valašské Klobouky nejsou ani největší obcí v rámci svého správního obvodu. Rozlohou 

56,3 km
2
 a počtem obyvatel 5613 je největší město Brumov-Bylnice. 

 

 

Obrázek 3 – Administrativní mapa správního obvodu ORP Valašské Klobouky 

[Zdroj: ČSÚ] 
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2.3.1 Územní charakteristika města Valašské Klobouky 

Město se rozkládá ve čtyřech katastrálních územích – Lipina (3,43 km
2
), Mirošov u Valaš-

ských Klobouk (5,53 km
2
), Smolina (3,95 km

2
) a Valašské Klobouky (14,04 km

2
), kterými 

protéká Smolinka a Brumovka. 

Hlavní dopravní napojení města tvoří silnice I/57 , která je součástí trasy spojující sever 

Moravy s hranicemi Polska a Slovenka. Budoucnost silniční dopravy je spojena 

s výstavbou rychlostní silnice mezinárodního významu R49. Městem prochází koncový 

úsek železniční trasy Hranice na Moravě – Vsetín – Bylnice. Ve městě ani v nejbližším 

okolí se nenachází žádné letiště, pouze v územním plánu města je vymezena plocha helip-

ortu pro záchrannou službu. 

Město disponuje poměrně dobrou občanskou a technickou vybaveností. U občanské vyba-

venosti se jedná zejména o školská zařízení (MŠ, ŽS, SOU, gymnázium), dále je to kni-

hovna, pošta, lékárny, poliklinika nebo dům s pečovatelskou službou. Z technické vybave-

nosti je to např. veřejný vodovod, kanalizace s napojením na ČOV (mimo místní část Smo-

lina), plynofikace, skládka odpadů nebo dopravní obslužnost veřejnou dopravou. 

Celková výměra pozemků v území Valašských Klobouky (včetně místních částí Lipina, 

Mirošov a Smolina) činí 2 695 ha. Na celkové výměře mají největší podíl pozemky druhů 

zemědělská půda (1 246 ha), lesní půda (1 110 ha) a orná půda (604 ha) naopak nejméně je 

zastoupena vodní plocha (22 ha). Neprobíhá zde těžba nerostných surovin. 

Na území města se nachází podniky kovovýroby, dřevovýroby, výroby obuvi, plastových 

obalů nebo čisticích prostředků. Zastoupení mají i podnikatelské subjekty z oblasti země-

dělství. 

Město je centrem jižního Valašska proslulé valašským folklórem a tradicemi, v minulosti 

známé soukenictvím a výrobou papučí. Z hlediska cestovního ruchu nabízí přírodní a his-

torické památky. 

Na území města působí nevládní nezisková organizace Český svaz ochránců přírody 57/01 

ZO KOSENKA (tematická působnost životní prostředí) a mnoho dalších klubů a spolků z 

hlediska sportovního a kulturního vyžití. 

Město je členem Euroregionu Bíle Karpaty a mikroregionů Sdružení obcí mikroregionu 

Jižní Valašsko, Sdružení obcí mikroregionu Ploština, dále Místní akční skupiny Ploština a 

Svazu měst a obcí ČR. V roce 2015 se město stalo součástí Národní sítě Zdravých měst. 
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2.3.2 Geografické a klimatické údaje města Valašské Klobouky 

Administrativně spadají Valašské Klobouky do regionu soudržnosti Střední Morava, kraje 

Zlínského a okresu Zlín. 

Město se skládá ze čtyř částí tj. město Valašské Klobouky a místní části Lipina, Mirošov a 

Smolina. Z celkového počtu 5 019 obyvatel k 1. 1. 2015 žilo nejvíce obyvatel ve Valaš-

ských Kloboukách (4 412) naopak nejmenší zastoupení počtu obyvatel měla místní část 

Mirošov (83). V Lipině žilo 240 a ve Smolině 284 obyvatel. Město je jedno z deseti obcí 

v rámci Zlínského kraje a jedno ze čtyř obcí v rámci okresu Zlín, které se řadí do velikostní 

skupiny 5 000 – 9 999 obyvatel. Podíl výše uvedené velikostní skupiny obcí z celkového 

počtu obcí Zlínského kraje v roce 2015 tvořil cca 3,3% a podíl na počtu obyvatel Zlínského 

kraje tvořil 12,8%. 

 

 

Obrázek 4 – Obecně-geografická mapa Valašských Klobouk 

[Zdroj: Územně analytické podklady ORP Valašské Klobouky] 

 

Podnebí Valašských Klobouk je teplé až chladné. Teplota vzduchu je závislá na nadmořské 

výšce. Ve výškách 400 m n. m. v podhůří Bílých Karpat se v roce 2015 pohybovala prů-

měrná roční teplota vzduchu v rozmezí 7,1 – 8 
o
C a celkový úhrn srážek se pohyboval 

v rozmezí 600 – 700 mm/m
2
. 
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Z hlediska ovzduší je město Valašské Klobouky zařazeno ve střednědobé strategii do roku 

2020 (Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07) mezi prioritní 

území. Podle map klouzavých pětiletých průměrů 2007 – 2011 sestavených ČHMÚ byl 

v daném území překročen alespoň jeden imisní limit stanovený pro znečišťující látky zá-

konem o ochraně ovzduší, v tomto případě benzo(a)pyrenu. Překročení imisního limitu 

B(a)P souvisí s kombinací vlivu vytápění obytné zástavby (lokální topeniště) a intenzitou 

dopravy. 

2.3.3 Demografická a sociální charakteristika města Valašské Klobouky 

Průměrný věk populace ve Valašských Kloboukách na konci roku 2015 byl 41,4. 

Z hlediska pohlaví průměrný věk žen 43,2 převyšoval průměrný věk mužů 39,6. 

 

Vývoj počtu obyvatel v období 2011 - 2015 

obyvatelé 2011 2012 2013 2014 2015 

muži 2470 2472 2476 2480 2474 

ženy 2617 2590 2592 2588 2572 

celkem 5087 5062 5068 5068 5046 

Tabulka 2 – Vývoj počtu obyvatel v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze MVČR] 

 

Z tabulky 2 je zřejmé, že vývoj počtu obyvatel ve sledovaném období (vždy k 1. 1.) po-

zvolně klesá k hranici pěti tisíc. Z celkového počtu obyvatel mají nepatrnou převahu ženy. 

V tabulce 3 je uvedena věková struktura obyvatel sledovaného období (vždy k 1. 1.). 

 

Věková struktura obyvatel v období 2011 - 2015 

věk 2011 2012 2013 2014 2015 

0-14 756 738 730 715 748 

15-64 3415 3426 3380 3354 3423 

65+ 916 898 958 999 875 

celkem 5087 5062 5068 5068 5046 

Tabulka 3 – Věková struktura obyvatel v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze MVČR] 

 

V tabulce 3 je uvedena věková struktura obyvatel ve sledovaném období (vždy k 1. 1.). 

Největší část věkové struktury obyvatel v období let 2011 – 2015 tvořili obyvatelé ve věku 

15-64 let, jejichž počet zaznamenal největší pokles v roce 2013 (-46 obyvatel proti roku 

2012) a naopak největší nárůst v roce 2015 (+69 obyvatel proti roku 2014). U obyvatel 

poproduktivního věku 65+ byl zaznamenán největší nárůst v roce 2013 (+60 obyvatel proti 
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roku 2012) a největší pokles v roce 2015 (-124 obyvatel proti roku 2014). Nejmenší část 

věkové struktury obyvatel tvořila dětská složka 0-14 let, která zaznamenala největší pokles 

v roce 2012 (-18 obyvatel proti roku 2011) a největší nárůst v roce 2015 (+33 obyvatel 

proti roku 2014). Úbytek obyvatel v každém roce sledovaného období ovlivnila migrace 

obyvatel a v letech 2011, 2014 a 2015 i přirozený přírůstek. 

 

 

Graf 1 – Podíl věkové struktury obyvatel v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze ČSÚ] 

 

Podíl věkové struktury obyvatel k 1. 1. 2015 znázorňuje graf 1. V porovnání s rokem 2011 

podíl dětské složky 0-14 let věku klesl o 0,04%, naopak podíl kategorie produktivního vě-

ku 15-64 let vzrostl o 0,71% a podíl kategorie poproduktivního věku 65+ klesl o 0,67%. 

Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 

věku 15-64 let ze všech obyvatel ve stejném věku, byl ve Valašských Kloboukách v roce 

2015 ve výši 7,10% (243 uchazečů o zaměstnání, z toho 108 žen). Tento podíl byl o 0,86% 

vyšší v porovnání s podílem nezaměstnaných osob v ČR (6,24%), dále o 1,12% vyšší 

v porovnání Zlínského kraje (5,98%) a o 0,5% vyšší v porovnání se správním obvodem 

ORP Valašské Klobouky ve stejném roce.  

14,82% 

67,84% 

17,34% 

Podíl věkové struktury obyvatel v roce 2015 [%] 

věk 0-14

věk 15-64

věk 65+
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část Plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky zahrnuje: 

 výčet druhů a množství vznikajících odpadů 

 posouzení vývoje produkce odpadů 

 vyhodnocení stávajícího systému sběru a nakládání s komunálními odpady 

3.1 Datové zdroje 

Základním datovým zdrojem použitým pro zpracování POH města Valašské Klobouky je 

elektronická databáze průběžné evidence odpadů za provoz město Valašské Klobouky a 

provoz Sběrný dvůr Valašské Klobouky včetně zpracovaných hlášení o produkci a naklá-

dání s odpady za období let 2011 – 2015. Dále byly využity datové zdroje Českého statis-

tického úřadu, RISY Ministerstva pro místní rozvoj nebo podklady od provozovatelů ko-

lektivních systémů OEEZ. 

Pro komplexní analýzu a vyhodnocení stavu odpadového hospodářství bylo zvoleno obdo-

bí let 2011 – 2015 z důvodu předchozího POH města Valašské Klobouky, který byl zpra-

cován na období let 2011 – 2016 (platnost od 30. 6. 2011 do 30. 6. 2016). 

3.2 Rozdělení odpadů a způsobů nakládání 

Za účelem podrobné analýzy produkce a nakládání s odpady města Valašské Klobouky 

byly podle POH Zlínského kraje určeny zájmové toky (součty jednotlivých odpadových 

druhů podle katalogu): 

 KO – komunální odpady celkem 

 SKO – směsný komunální odpad 

 BRKO – biologicky rozložitelné komunální odpady 

 BRO – biologicky rozložitelné odpady 

 materiálově využitelné složky z tříděného sběru 

 papír z tříděného sběru 

 plast z tříděného sběru 

 sklo z tříděného sběru 

 kovy z tříděného sběru 

 kompozitní obaly z tříděného sběru 

 oděvy z tříděného sběru 

 obalové odpady 
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 odpadní elektrická a elektronická zařízení 

 baterie a akumulátory 

 pneumatiky 

 odpadní oleje 

Uvedené zájmové toky se týkají druhů odpadů, jejichž produkce je uvedena v průběžné 

evidenci odpadů a v hlášeních o produkci a nakládání s odpady v období let 2011 – 2015 

za provoz město Valašské Klobouky a provoz Sběrný dvůr Valašské Klobouky. 

3.2.1 Rozdělení odpadů podle Katalogu odpadů 

Porovnání produkce ostatních odpadů a produkce nebezpečných odpadů na celkové pro-

dukci odpadů města Valašské Klobouky v období let 2011 – 2015 uvádí graf 2. Z grafu je 

zřejmé, že ve sledovaném období několikanásobně převažovala produkce ostatních odpadů 

nad produkcí odpadů kategorie nebezpečné. 

 

 

Graf 2 – Produkce odpadů „O“ a „N“ z celkové produkce odpadů města Valašské Klobouky 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Rozdělení odpadů podle Katalogu odpadů včetně celkové produkce jednotlivých druhů 

odpadů města v období let 2011- 2015 uvádí tabulka 4. 
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Produkce odpadů v období  2011 - 2015 [t/rok] 

ODPAD NÁZEV 2011 2012 2013 2014 2015 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 4,600 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 63,615 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 01 02 Plastové obaly 63,873 30,238 0,000 0,000 0,000 

15 01 05 Kompozitní obaly 0,000 0,000 1,576 0,919 1,056 

15 01 07 Skleněné obaly 82,537 67,219 68,883 0,000 0,000 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky NL… 0,328 0,266 0,511 0,707 0,553 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační … 0,003 0,002 0,022 0,016 0,060 

16 01 03 Pneumatiky 7,978 3,080 6,128 6,849 9,184 

16 01 04* Autovraky 13,550 0,000 0,000 0,000 0,000 

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin… 6,340 1,650 0,000 0,000 0,000 

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 

16 02 14 Vyřazená zařízení… 3,177 0,000 0,000 0,010 0,000 

16 06 01* Olověné akumulátory 4,787 0,000 0,000 0,000 0,000 

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumul… 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 3,930 0,000 0,014 0,008 0,005 

17 04 02 Hliník 5,976 0,000 0,099 0,399 0,344 

17 04 03 Olovo 0,350 0,000 0,000 0,011 0,002 

17 04 04 Zinek 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 

17 04 05 Železo a ocel 323,936 0,000 0,003 0,009 0,025 

17 04 07 Směsné kovy 1,295 2,110 0,000 0,000 0,009 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,057 0,000 0,080 0,032 0,013 

17 05 04 Zemina a kamení… 2,650 0,000 1,600 0,000 0,000 

17 06 04 Izolační materiály… 0,600 0,750 0,300 0,000 0,000 

20 01 01 Papír a lepenka 28,276 86,335 98,811 84,520 104,808 

20 01 02 Sklo 0,000 0,000 4,194 72,436 73,499 

20 01 10 Oděvy 0,000 0,656 13,466 15,841 13,301 

20 01 13* Rozpouštědla 0,323 0,620 0,458 0,287 0,189 

20 01 14* Kyseliny 0,001 0,021 0,021 0,011 0,008 

20 01 17* Fotochemikálie 0,000 0,000 0,000 0,002 0,006 

20 01 19* Pesticidy 0,000 0,000 0,001 0,034 0,050 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,001 0,000 0,000 0,001 0,010 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 0,000 0,000 0,000 0,300 0,182 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod 20 01 25 0,182 0,000 0,005 0,000 0,115 

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla… 1,524 1,364 2,265 2,514 1,726 

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva… 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 01 33* Baterie a akumulátory… 0,000 0,000 0,232 0,155 0,189 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektr… 0,000 0,000 0,026 0,000 0,028 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod 20 01 37 0,000 0,000 1,265 28,975 37,875 

20 01 39 Plasty 4,921 40,448 70,911 59,168 60,605 

20 01 40 Kovy 2,690 0,000 3,095 7,283 8,415 

20 02 03 Jiný biologicky nerozlož. odpad 145,805 77,550 81,550 71,250 45,100 

20 03 01 Směsný komunální odpad 1062,370 1103,721 929,703 926,876 888,824 

20 03 03 Uliční smetky 48,990 26,600 15,250 51,970 57,350 

20 03 07 Objemný odpad 66,600 11,650 38,233 42,822 32,914 

Celkem 1951,828 1454,280 1338,702 1373,405 1336,445 

Tabulka 4 – Odpady podle Katalogu odpadů produkované v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Příčiny poklesu a růstu produkce jednotlivých druhů odpadů popisují další kapitoly. 
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3.2.2 Hlavní způsoby nakládání 

Způsoby využívání nebo odstraňování odpadů (přílohy 3 a č. 4 k zákonu o odpadech) jsou 

označeny pomocí kódů. Mezi hlavní způsoby nakládání s odpady ve Zlínském kraji patří: 

 energetické využití odpadů (EVO) – kód R1 

 materiálové využití odpadů (MVO) – kódy R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, 

R11, R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N15 

 kompostování – kód N13 

 odstranění odpadů skládkováním a jiným uložením – kódy D1, D5, D12 

 odstranění odpadu spalováním – kód D10 

 zpracování elektroodpadu – kód N18 (speciální kód používaný výhradně pro vy-

hodnocení toku elektroodpadu) 

 zpracování autovraků – kód N9 (speciální kód používaný výhradně pro vyhodnoce-

ní toku autovraků) 

Průběžná evidence odpadů za jednotlivé provozy města neobsahuje žádný z výše uvede-

ných kódů. Jedná se pouze o produkci odpadů evidovaných pod kódy A00 (provoz město 

Valašské Klobouky) a BN30 (provoz sběrný dvůr Valašské Klobouky). Všechny produko-

vané odpady jsou podle jednotlivých druhů předávány na základě uzavřených smluv 

oprávněným osobám k převzetí. Předání odpadů oprávněným osobám je evidováno pod 

kódy AN3 a BN3. Nakládání s odpady po předání oprávněným osobám je popsáno v pod-

kapitolách jednotlivých zájmových toků. 

3.3 Produkce a nakládání s odpady 

Výčet jednotlivých druhů a množství vznikajících komunálních odpadů ve městě včetně 

posouzení vývoje jejich produkce a nakládání je uveden v následujících podkapitolách. 

3.3.1 Odpady celkem 

Podkapitola 6.3.1 sleduje vývoj celkové produkce odpadů a její vyčlenění na jednotlivé 

kategorie ostatní a nebezpečné odpady. Podíl jednotlivých kategorií (O a N) na celkové 

produkci odpadů a produkci na obyvatele. Odpady zde nejsou zatím rozděleny na jednotli-

vé zájmové toky stanovené kapitolou 6.2. 

Základní rozdělení celkové produkce odpadů města v období 2011 – 2015 je uvedeno 

v tabulce 5. Ve sledovaném období celková produkce odpadů ve městě klesala. Celková 

produkce odpadů na obyvatele, klesla z 384 kg v roce 2011 na 265 kg za rok 2015. 
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Produkce / rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková produkce odpadů [t] 1951,828 1454,280 1338,702 1373,405 1336,445 

Produkce odpadů na obyvatele [kg] 383,689 287,294 264,148 270,995 264,852 

Celková produkce ostatních odpadů [t] 1931,041 1452,007 1335,187 1369,678 1333,539 

Podíl ostatních odpadů na produkci [%] 98,935 99,843 99,737 99,729 99,783 

Produkce ostatních odpadů na obyvatele [kg] 379,603 286,845 263,454 270,260 264,276 

Celková produkce nebezpečných odpadů [t] 20,787 2,273 3,515 3,727 2,906 

Podíl nebezpečných odpadů na produkci [%] 1,065 0,157 0,265 0,271 0,217 

Produkce nebezpečných odpadů na obyvatele [kg] 4,086 0,449 0,694 0,735 0,576 

Tabulka 5 – Celková produkce odpadů „O“ a „N“ ve městě v letech 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Stejný trend jako celková produkce odpadů má i celková produkce ostatních odpadů. U 

nebezpečných odpadů po velkém poklesu produkce v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 

naopak tyto odpady zaznamenaly v letech 2013, 2014 a 2015 mírný nárůst (proti produkci 

roku 2012). Produkce nebezpečných odpadů představuje v porovnání s produkcí ostatních 

odpadů minimální podíl na celkové produkci všech odpadů města Valašské Klobouky. 

Zatímco v roce 2011 byl podíl nebezpečných odpadů na produkci všech odpadů 1,065% 

(podíl ostatních odpadů byl 98,935%), v roce 2015 tento podíl nedosáhl ani půl procenta 

(podíl ostatních odpadů byl 99,783%). Příčiny poklesu a růstu produkce ostatních odpadů a 

nebezpečných odpadů za sledované období podrobně popisují podkapitoly 6.3.2 a 6.3.3. 

3.3.2 Ostatní odpady 

Odpady kategorie ostatní jsou podle zákona o odpadech (ČESKO, 2015, s. 2736) takové 

odpady, které nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo 

použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů, nejsou uvede-

ny v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad nebo nejsou smíšeny (znečištěny) některým 

z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.  

Přehled produkce ostatních odpadů města Valašské Klobouky v období let 2011 - 2015 

zatříděných podle skupin Katalogu odpadů je uveden v tabulce č. 6. Jedná se o skupiny 12 

(v evidenci města pouze v roce 2011), 15, 16, 17 a 20. Celkové nejvyšší produkované 

množství ostatních odpadů ve městě Valašské Klobouky bylo evidováno v roce 2011. Při 

porovnání skupin podle Katalogu odpadů od nevyšší po nejnižší produkci je zřejmé pořadí 

skupin 20, 17, 15, 16 a 12. 
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Název 

Množství [t/rok] 

2011 2012 2013 2014 2015 

12 
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povr-

chové úpravy kovů 
4,623 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 
Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, 

filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 
210,025 97,457 70,459 0,919 1,056 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 17,925 4,730 6,128 6,859 9,184 

17 
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené ze-

miny z kontaminovaných míst) 
338,816 2,860 2,096 0,459 0,398 

20 

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 

živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 

včetně složek z odděleného sběru 

1359,652 1346,960 1256,504 1361,441 1322,901 

Tabulka 6 – Produkce ostatního odpadu podle skupin Katalogu odpadů 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Ostatní odpady skupin 12, 16 (mimo pneumatiky) a 17 jsou odpady, které občané odevzda-

li v roce 2011 přímo do provozoven oprávněných osob (zařízení k využívání, odstraňování, 

sběru nebo výkupu odpadů). Tyto odpady byly na základě poskytnuté evidence 

z jednotlivých provozoven zaneseny do průběžné evidence odpadů města Valašské Klo-

bouky za rok 2011. Třetí nejvyšší produkované množství ostatních odpadů tvořily v roce 

2011 odpady skupiny 15. Jednalo se o papírové, plastové a skleněné obaly. V roce 2012 

stejně jako v roce 2011 měla nejvyšší produkci ostatních odpadů skupina 20. Druhá nej-

vyšší produkce ostatních odpadů byla ve skupině 15, kde byly evidovány plastové a skle-

něné obaly (papírové obaly byly od roku 2012 evidovány ve skupině 20). Ostatní odpady 

skupin 16 a 17 vykazovaly v porovnání s rokem 2011 výrazný pokles a skupina 12 nevy-

kazovala žádné odpady. Od roku 2012 nebyly v průběžné evidenci odpadů města Valašské 

Klobouky evidovány odpady, které občané předali přímo do provozoven oprávněných 

osob. V roce 2013 stejně jako v letech 2011 a 2012 měla nejvyšší produkci ostatních odpa-

dů skupina 20. Na druhém místě byly ostatní odpady skupiny 15. Rok 2013 byl posledním 

rokem, kdy byly ve skupině 15 evidovány skleněné obaly. Ostatní odpady skupiny 16 vy-

kazovaly vyšší produkci než v roce 2012. Naopak nižší produkci ostatních odpadů vykazo-

vala v porovnání s rokem 2012 skupina 17 a skupina 12 nevykazovala žádné odpady. 

V roce 2014 byla produkce ostatních odpadů skupiny 20 nejvyšší za období let 2011 – 

2015. Navýšení produkce odpadů bylo způsobeno otevřením sběrného dvora a navýšením 
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produkce uličních smetků. Ostatní odpady skupin 15 a 17 vykazovaly v roce 2014 nižší 

produkci než v roce 2013. Skupina 15 vykazovala pouze produkci nápojových kartonů 

(papírové, plastové a skleněné obaly byly evidovány ve skupině 20). Mírné zvýšení pro-

dukce ostatních odpadů proti roku 2013 zaznamenala v roce 2014 skupina 16, skupina 12 

nevykazovala žádnou produkci. V roce 2015 stejně jako v předešlých letech byla nejvyšší 

produkce ostatních odpadů evidována u skupiny 20. Zvýšení produkce ostatních odpadů 

zaznamenaly v roce 2015 skupiny 15 a 16, naopak snížení produkce ostatních odpadů bylo 

u skupiny 17.  

 

 

Graf 3 – Celková produkce odpadů a produkce ostatních odpadů podle skupin Katalogu odpadů v roce 

2015[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Porovnání celkové produkce odpadů (ostatní a nebezpečné odpady) s produkcí ostatních 

odpadů podle skupin Katalogu odpadů v roce 2015 znázorňuje graf 3. Z grafu je zřejmé, že 

v porovnání s celkovou produkcí odpadů města (1336,445 t), produkce ostatních odpadů 

skupin 15, 16 a 17 (10,638 t) tvořila minimální produkci oproti produkci ostatních odpadů 

skupiny 20 (1322,901 t). Produkce ostatních odpadů skupiny 20 byla v roce 2015 druhá 

nejnižší za sledované období. 
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Graf 4 – Podíl produkce ostatních odpadů podle skupin Katalogu odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 5 – Podíl produkce ostatních odpadů podle skupin Katalogu odpadů na celkové produkci odpadů 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Z grafů 4 a 5 je zřejmé, že podíl produkce ostatních odpadů skupiny 20 byl v roce 2015 

nejvyšší, jak z produkce ostatních odpadů (99,20%), tak z celkové produkce odpadů města 

Valašské Klobouky (98,98%). Ostatní odpady skupin 15, 16 a 17 nedosáhly na podílu pro-

dukce ostatních odpadů a celkové produkce odpadů ani jednoho procenta. 
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3.3.3 Nebezpečné odpady 

Definice nebezpečného odpadu je uvedena v § 4 zákona o odpadech. Jedná se o odpady, 

které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Přehled produkce nebezpečných 

odpadů města Valašské Klobouky v období let 2011 - 2015 zatříděných podle skupin Kata-

logu odpadů je uveden v tabulce 7. 

 

S
k

u
p

in
a

 

Název 

Množství [t/rok] 

2011 2012 2013 2014 2015 

15 
Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, 

filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 
0,331 0,268 0,533 0,723 0,613 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 18,371 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 

živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 

včetně složek z odděleného sběru 

2,085 2,005 2,982 3,004 2,293 

Tabulka 7 – Produkce nebezpečného odpadu podle skupin Katalogu odpadů 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

V období let 2012 – 2015 se produkce nebezpečných odpadů pohybovala od 2,273 t do 

3,727 t za rok. Výjimkou je produkce nebezpečných odpadů ve výši 20,787 t v roce 2011. 

Největší produkci nebezpečných odpadů ve výše uvedeném roce evidovala skupina 16 

(18,371 t). Z tabulky 4 je zřejmé, že se jednalo převážně o autovraky (16 01 04* - 13,550 t) 

a olověné akumulátory (16 06 01* - 4,787 t). Autovraky a olověné akumulátory odevzdali 

občané města Valašské Klobouky v roce 2011 přímo do provozoven oprávněných osob 

(zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů). Tyto odpady byly na zá-

kladě poskytnuté evidence z jednotlivých provozoven zaneseny do průběžné evidence od-

padů města Valašské Klobouky za rok 2011. V následujících letech nebyla produkce těchto 

odpadů vedena v průběžné evidenci odpadů, a proto vykazovaly hodnoty nebezpečných 

odpadů skupiny 16 nulové hodnoty. Produkce nebezpečných odpadů skupiny 15 byla nej-

nižší v roce 2012 (0,268 t) a nejvyšší v roce 2014 (0,723 t). Produkce nebezpečných odpa-

dů skupiny 20 byla nejnižší v roce 2012 (2,005 t) a nejvyšší v roce 2014 (3,004 t). 
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Graf 6 – Produkce NO podle skupin Katalogu odpadů a celková produkce odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Podle grafu 6 produkce nebezpečných odpadů skupiny 15 (0,613 t) byla v roce 2015 oproti 

produkci nebezpečných odpadů skupiny 20 nižší o 1,680 t. Celková produkce odpadů měs-

ta (1336,445 t) byla mnohonásobně vyšší než produkce NO.  

 

Graf 7 – Podíl produkce NO podle skupin Katalogu odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 
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Z grafu 7 je zřejmé, že podíl produkce nebezpečných odpadů skupiny 20 byl v roce 2015 

nejvyšší z produkce nebezpečných odpadů (78,91%). Podíl produkce nebezpečných odpa-

dů skupiny 15 byl v porovnání se skupinou 20 o třetinu nižší (21,09%).  

 

 

Graf 8 – Podíl produkce NO podle skupin Katalogu odpadů na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Graf 8 vykazuje podíl produkce nebezpečných odpadů skupiny 20 ve výši 0,17 % a skupi-

ny 15 ve výši 0,05% na celkové produkci odpadů města Valašské Klobouky v roce 2015. 

Z grafu 8 je zřejmé, že celkový podíl produkce nebezpečných odpadů (0,22%) byl na cel-

kové produkci odpadů minimální v porovnání s produkcí ostatních odpadů (99,78%). 

3.3.3.1 Nakládání s nebezpečnými odpady 

Snižování produkce a zvyšování podílu materiálového využití nebezpečných odpadů je 

jedním z hlavních cílů POH Zlínského kraje. Produkce nebezpečných odpadů ve městě 

Valašské Klobouky za sledované období je uvedena v tabulce 5 podkapitoly 6.3.1. Produk-

ce nebezpečných odpadů byla nejnižší v roce 2012 (0,449 kg/obyvatele) a nejvyšší v roce 

2011 (4,086 kg/obyvatele). Rozdíl 3,637 kg/obyvatele v rozmezí dvou let byl způsoben 

rozdílně vedenou průběžnou evidencí. V roce 2011 byly do průběžné evidence odpadů 

města zaevidovány odpady, které občané odevzdali přímo do provozoven oprávněných 

osob. Od roku 2012 tyto odpady nebyly evidovány, aby nedocházelo k nesrovnalostem při 

podávání ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady. Ve srovnání s vykázanými hod-
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notami POH Zlínského kraje, kdy produkce nebezpečných odpadů v roce 2012 byla 147 

kg/obyvatele a v roce 2011 byla 168 kg/obyvatele, nejsou výše uvedené hodnoty za město 

znepokojující, na rozdíl od materiálového využití. 

 

Způsob nakládání s nebezpečnými odpady v roce 2015 [t/rok] 

Odpad Název druhu odpadu 
kódy 

R 
množství 

kódy 

N 
množství 

kódy 

D 
množství 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek         D10 0,553 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály…         D10 0,060 

20 01 13* Rozpouštědla         D10 0,189 

20 01 14* Kyseliny         D10 0,008 

20 01 17* Fotochemikálie         D10 0,006 

20 01 19* Pesticidy         D10 0,050 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť         D10 0,010 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 R9 0,115         

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice…         D10 1,726 

20 01 33* Baterie a akumulátory… R12 0,189         

Celkem 
R9 0,115     D10 2,602 

R12 0,189         

Tabulka 8 – Způsob nakládání s nebezpečnými odpady v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 

 

 

Graf 9 – Podíl způsobů nakládání s nebezpečnými odpady v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 

Podle tabulky 8 a grafu 9 bylo v roce 2015 nejvíce nebezpečných odpadů odstraněno spa-

lováním (kód D10), celkem 2,602 t (89,54%). 
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K materiálovému využití (kódy R9 a R12 tj. regenerace, recyklace, předúprava odpadů 

apod.) bylo předáno celkem 0,304 t (10,46%) nebezpečných odpadů. 

Předání nebezpečných odpadů do jednotlivých zařízení je uvedeno v tabulce 9. Přestože 

všechny nebezpečné odpady byly předány do zařízení ve Zlínském kraji, konečné nakládá-

ní s odpady bylo provedeno v zařízeních na území krajů Jihomoravského (2,602 t), Pardu-

bického (0,115 t) a Středočeského (0,189 t). 

 

Předání nebezpečných odpadů do zařízení v roce 2015 [t/rok] 

zařízení 1 zařízení 2   

IČZ Název Provozovna IČZ Název Provozovna množství 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Valašská Polanka CZB00129 EKOTERMEX, a.s. Pustiměř 2,602 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Valašská Polanka CZE00469 REKLA spol. s r.o. Semtín 0,115 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Valašská Polanka CZS01192 Kovohutě Příbram Příbram 0,189 

Tabulka 9 – Předání odpadů N do zařízení v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

3.3.4 Komunální odpady 

Za komunální odpady byly pro účely POH města Valašské Klobouky považovány všechny 

odpady skupiny 20 a skupiny 15 z produkce města. Součástí produkce nejsou odpady ze 

zpětného odběru nebo odpady skupiny 17 (podskupiny 17 04 – kovy) vytříděné z převza-

tých odpadů od občanů na sběrném dvoře. Přehled komunálních odpadů včetně jejich pro-

dukce za období let 2011 – 2015 je uveden v tabulce 10 (agregované druhy odpadů zájmo-

vého toku KO). 

Podle prognózy vývoje produkce KO uvedené POH ČR pro období 2015 – 2024 (MŽP 

©2008-2015), se v letech 2013 a 2014 očekával mírný růst produkce KO a od roku 2015 

pokles o cca 0,18% ročně. Z celkových hodnot tabulky 10 je zřejmé, že produkce KO ve 

městě zaznamenala v roce 2013, kdy byl podle prognózy vývoje očekáván mírný růst pro-

dukce KO, naopak pokles o 116,232 t proti roku 2012 (-8,03%) a v roce 2014 mírný růst o 

35,615 t proti roku 2013 (+2,67%). V roce 2015 klesla produkce KO o 39,268 t proti roku 

2014 (-2,87%). Celkové hodnoty tabulek 10 a 11vykazují proti roku 2011 mírně klesající 

tendenci. 
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Produkce komunálních odpadů v období 2011-2015 [t/rok]                                                                                                                

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 63,615 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 01 02 Plastové obaly 63,873 30,238 0,000 0,000 0,000 

15 01 05 Kompozitní obaly 0,000 0,000 1,576 0,919 1,056 

15 01 07 Skleněné obaly 82,537 67,219 68,883 0,000 0,000 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky NL… 0,328 0,266 0,511 0,707 0,553 

20 01 01 Papír a lepenka 28,276 86,335 98,811 84,520 104,808 

20 01 02 Sklo 0,000 0,000 4,194 72,436 73,499 

20 01 10 Oděvy 0,000 0,656 13,466 15,841 13,301 

20 01 13* Rozpouštědla 0,323 0,620 0,458 0,287 0,189 

20 01 14* Kyseliny 0,001 0,021 0,021 0,011 0,008 

20 01 17* Fotochemikálie 0,000 0,000 0,000 0,002 0,006 

20 01 19* Pesticidy 0,000 0,000 0,001 0,034 0,050 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,001 0,000 0,000 0,001 0,010 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 0,000 0,000 0,000 0,300 0,182 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 0,182 0,000 0,005 0,000 0,115 

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla… 1,524 1,364 2,265 2,514 1,726 

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva… 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 01 33* Baterie a akumulátory… 0,000 0,000 0,232 0,155 0,189 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické… 0,000 0,000 0,026 0,000 0,028 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 0,000 0,000 1,265 28,975 37,875 

20 01 39 Plasty 4,921 40,448 70,911 59,168 60,605 

20 01 40 Kovy 2,690 0,000 3,095 7,283 8,415 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 145,805 77,550 81,550 71,250 45,100 

20 03 01 Směsný komunální odpad 1062,370 1103,721 929,703 926,876 888,824 

20 03 03 Uliční smetky 48,990 26,600 15,250 51,970 57,350 

20 03 07 Objemný odpad 66,600 11,650 38,233 42,822 32,914 

Celkem 1572,090 1446,688 1330,456 1366,071 1326,803 

Tabulka 10 – Produkce komunálních odpadů v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Produkce zájmového toku KO na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Komunální odpady 309,041 285,794 262,521 269,548 262,942 

Tabulka 11 – Produkce komunálních odpadů na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Při porovnání produkce komunálních odpadů na obyvatele uvedené v tabulce 11 s produkcí 

odpadů na obyvatele uvedené v tabulce 5 podkapitoly 6.3.1 je zřejmé, že rozdíl vykazova-

ných hodnot byl v letech 2011 – 2015 kromě roku 2011 (74,648 kg/obyvatele) maximálně-

ně 1,91 kg/obyvatele. 
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V porovnání s produkcí KO ve Zlínském kraji, která v roce 2013 dosahovala výše 438 

kg/obyvatele, byla ve městě tato produkce o 175 kg/obyvatele nižší. 

 

 

Graf 10 – Produkce komunálních odpadů v roce 2015 
[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Z grafu 10 je zřejmé, že největší produkci zájmového toku KO tvořily v roce 2015 odpady 

skupiny 20 Katalogu odpadů - směsný komunální odpad (888,824 t), papír a lepenka 

(104,808 t), sklo (73,499 t), plasty (60,605 t) nebo uliční smetky (57,350 t). Naopak nej-

menší produkci vykazovaly nebezpečné odpady – fotochemikálie (0,006 t), kyseliny (0,008 

t) nebo zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (0,010 t). 

Na celkové produkci odpadů města měl v každém roce sledovaného období největší podíl 

zájmový tok komunálních odpadů. Graf 11 znázorňuje podíl v roce 2015 a to ve výši 

99,28%. Ostatní odpady tvořily necelé jedno procento z celkové produkce všech odpadů 

města. 
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Graf 11 – Podíl produkce komunálních odpadů na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze města Valašské Klobouky] 

 

3.3.4.1 Nakládání s komunálními odpady 

Způsoby nakládání se zájmovým tokem Kontrolní orgán státních zakázek v roce 2015 uka-

zují graf 12 a tabulka 12. 

 

 

Graf 12 – Podíl způsobů nakládání s komunálními odpady v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 
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Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2015 [t/rok] 

Odpad Název druhu odpadu 
kódy 

R 
množství 

kódy 

N 
množství 

kódy 

D 
množství 

15 01 05 Kompozitní obaly R12 1,056         

15 01 10* Obaly obsahující zbytky NL…         D10 0,533 

20 01 01 Papír a lepenka R3 104,808         

20 01 02 Sklo R5 73,499         

20 01 10 Oděvy R3 13,301         

20 01 13* Rozpouštědla         D10 0,189 

20 01 14* Kyseliny         D10 0,008 

20 01 17* Fotochemikálie         D10 0,006 

20 01 19* Pesticidy         D10 0,050 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť         D10 0,010 

20 01 25 Jedlý olej a tuk R9 0,182         

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod 20 01 25 R9 0,115         

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla …         D10 1,726 

20 01 33* Baterie a akumulátory… R12 0,189         

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické …     N18 0,028     

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 R3 37,875         

20 01 39 Plasty R12 60,605         

20 01 40 Kovy R4 8,415         

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad         D1 45,100 

20 03 01 Směsný komunální odpad         D1 888,824 

20 03 03 Uliční smetky         D1 57,350 

20 03 07 Objemný odpad         D1 32,914 

Celkem 

R3 155,984 N18 0,028 D1 1024,188 

R4 8,415      D10  2,522 

R5 73,499       

R9 0,297         

R12 61,850         

Tabulka 12 – Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 

 

V roce 2015 bylo nejvíce komunálních odpadů odstraněno skládkováním (kód D1), celkem 

1024,188 t (77,19%). K materiálovému využití (kódy R3, R4, R5, R9 a R12 nebo N18 tj. 

regenerace, recyklace, předúprava odpadů apod.) bylo předáno celkem 300,073 t (22,62%) 

komunálních odpadů a 2,522 t (0,19%) odpadů bylo odstraněno spalováním (kód D10). 

Podle prognózy nakládání s komunálním odpadem uvedené POH ČR pro období 2015 – 

2024 (MŽP ©2008-2015), se v roce 2015 očekávalo kompostování ve výši 6,9%, materiá-

lové využití ve výši 35,1%, energetické využití ve výši 13,3%, skládkování ve výši 45,3% 

a spalování ve výši 0,3%. 
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Porovnání způsobů nakládání s KO města a prognózy nakládání POH ČR pro rok 2015 

nezaznamenaly pro město uspokojivý výsledek. Materiálové využití KO bylo o 12,48% 

nižší a skládkování o 31,89% vyšší než prognóza POH ČR. Dobrý výsledek zaznamenalo 

pouze spalování KO, které bylo o 0,11% nižší než prognóza. Kompostování není z přehle-

du KO města zřejmé, protože město zřídilo na konci roku 2012 komunitní kompostárnu a 

do konce roku 2015 rozdalo do domácností celkem 600 ks kompostérů (300 ks o objemu 

720 l a 300 ks o objemu 900 l). Biologicky rozložitelné odpady přijaté do komunitní kom-

postárny se v evidenci nevykazovaly, protože se jedná o předcházení vzniku odpadů. 

Předání komunálních odpadů do jednotlivých zařízení v roce 2015 je uvedeno v tabulce 13. 

 

Předání komunálních odpadů do zařízení v roce 2015 [t/rok] 

zařízení 1 zařízení 2   

IČZ Název Provozovna IČZ Název Provozovna množství 

CZZ00526 VKS Smolina       1024,188 

provoz 1 VKS Val. Klobouky CZZ00599 RUMPOLD UHB, s.r.o. Uherský Brod 135,160 

provoz 1 VKS Val. Klobouky CZZ00469 Sběrné suroviny UH, s.r.o. Uherské Hradiště 101,105 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka CZB00129 EKOTERMEX, a.s. Pustiměř 2,522 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka CZE00469 REKLA spol. s r.o. Semtín 0,115 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka CZS01192 Kovohutě Příbram Příbram 0,189 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka       8,415 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka CZZ00469 Sběrné suroviny UH, s.r.o. Uherské Hradiště 3,703 

CZB00891 TextilEco a.s. Boskovice       13,301 

CZC00047 EKO-PF s.r.o. Rudolfov       0,182 

provoz 3 KRONOSPAN CR Jihlava       37,875 

Tabulka 13 – Předání komunálních odpadů do zařízení v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 

 

Z tabulky 13 je zřejmé, že převážná část komunálních odpadů byla předána do zařízení ve 

Zlínském kraji, ale konečné nakládání s některými druhy odpadů bylo provedeno v zaříze-

ních na území krajů Jihomoravského (15,823 t), Jihočeského (0,182 t), Pardubického 

(0,115 t), Vysočina (37,875 t) a Středočeského (0,189 t). 

3.3.5 Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad představuje další zájmový tok pro podrobnou analýzu produkce 

a nakládání s odpady města Valašské Klobouky. Produkce směsného komunálního odpadu 

v období let 2011 – 2015 je uvedena v tabulce 14 a v grafu 13. Je zřejmé, že produkce 

SKO má dlouhodobě mírně klesající tendenci s výjimkou roku 2012. 
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Produkce směsného komunálního odpadu v období 2011 -2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

20 03 01 Směsný komunální odpad 1062,370 1103,721 929,703 926,876 888,824 

Tabulka 14 – Produkce směsného komunálního odpadu v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Z tabulky 14 a grafu 13 je zřejmé, že produkce SKO má dlouhodobě mírně klesající ten-

denci s výjimkou roku 2012, kdy byla produkce SKO o 41,351 t vyšší proti roku 2011. 

Důvodem nárůstu produkce bylo z největší pravděpodobností nedokonalé zatřídění někte-

rých druhů odpadů ze strany obsluhy v areálu Valašskoklobouckých služeb s.r.o., kde 

v této době mělo město shromažďovací místo pro odpady. V roce 2013 došlo naopak ke 

snížení produkce SKO o 174,018 t ve srovnání s rokem 2012 v důsledku zavedení svozu 

BIO, otevření komunitní kompostárny a dále otevření nového sběrného dvora. Celkově 

produkce SKO během sledovaného období klesla o 173,546 t (cca 19,5%). 

 

 

Graf 13 – Produkce směsného komunálního odpadu v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Produkce SKO na obyvatele v období let 2011 – 2015 ve městě je uvedena v tabulce 15. 

Podle POH Zlínského kraje (Krajský úřad Zlínského kraje ©2015) byla ve ZK produkce 

SKO v období let 2011 – 2013 mírně klesající kromě roku 2012. V roce 2011 dosáhla pro-

dukce výše 251 kg/obyvatele, v roce 2012 se navýšila o 29 kg (tj. 280 kg/obyvatele) a 

v roce 2013 vyprodukoval každý obyvatel Zlínského kraje 238 kg SKO. Porovnání výše 
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uvedených hodnot s hodnotami tabulky 15 ukazuje, že produkce SKO na obyvatele byla ve 

městě v letech 2011 – 2013 nižší než produkce SKO ve ZK v průměru o 52,9 kg/obyvatele. 

 

Produkce zájmového toku SKO na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

20 03 01 Směsný komunální odpad 208,840 218,040 183,446 182,888 176,144 

Tabulka 15 – Produkce SKO na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

SKO představuje ve městě Valašské Klobouky dlouhodobě hmotnostně nejvýznamnější 

složku nejen produkce komunálních odpadů, ale i celkové produkce odpadů. Podíl produk-

ce SKO na celkové produkci odpadů byl v roce 2015 ve výši 66,51% (znázorňuje graf 14). 

 

 

Graf 14 – Podíl produkce SKO na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Směsný komunální odpad není žádným způsobem využíván. Veškerá produkce SKO byla 

v období let 2011 - 2015 ukládána na skládku odpadů S-OO3 Smolina. Vlastníkem skládky 

je město Valašské Klobouky. Skládku provozuje společnost Valašskokloboucké služby 

s.r.o., se sídlem Brumovská 522, Valašské Klobouky (organizace zřízená městem). 

Směsný komunální odpad v množství 888,824 t byl v roce 2015 odstraňován skládkováním 

(kód D1), jak je uvedeno v tabulce 16 a grafu 15. 

66,51% 

33,49% 

Podíl produkce směsného komunálního odpadu na celkové produkci odpadů        

v roce 2015 [%] 

Směsný komunální odpad
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Způsob nakládání se směsným komunálním odpadem v roce 2015 [t/rok] 

Odpad Název druhu odpadu 
kódy 

R 
množství 

kódy 

N 
množství 

kódy 

D 
množství 

20 03 01 Směsný komunální odpad         D1 888,824 

Tabulka 16 – Způsob nakládání se směsným komunálním odpadem v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 15 – Podíl způsobu nakládání s SKO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Předání SKO do zařízení v roce 2015 [t] 

zařízení 1 
množství 

IČZ Název Provozovna 

CZZ00526 VKS Smolina 888,824 

Tabulka 17 – Předání SKO do zařízení v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Celá produkce směsného komunálního odpadu byla v roce 2015 předána do zařízení 

(skládka odpadů), které se nachází na území města Valašské Klobouky a město je vlastní-

kem tohoto zařízení. V tomto případě SKO nebyl skládkován mimo území Zlínského kraje. 

3.3.6 Biologicky rozložitelné komunální odpady 

Produkce BRKO a množství skládkovaného BRKO ve městě patří k důležitým ukazatelům 

odpadového hospodářství města Valašské Klobouky. Odpady, které byly součástí zájmo-

vého toku BRKO ve sledovaném období, jsou uvedeny v tabulce 18 včetně jejich produk-

100,00% 

Podíl způsobu nakládání s SKO v roce 2015 [%] 

D1
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ce. Z tabulky je zřejmé, že směsný komunální odpad je z hlediska množství nejvýznamněj-

ším druhem odpadu v rámci produkce BRKO. 

 

Produkce BRKO v období 2011-2015 [t/rok]                                                                                                                

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

20 01 01 Papír a lepenka 28,276 86,335 98,811 84,520 104,808 

20 01 10 Oděvy 0,000 0,656 13,466 15,841 13,301 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 0,000 0,000 1,265 28,975 37,875 

20 03 01 Směsný komunální odpad 1062,370 1103,721 929,703 926,876 888,824 

20 03 07 Objemný odpad 66,600 11,650 38,233 42,822 32,914 

Celkem 1157,246 1202,362 1081,478 1099,034 1077,722 

Tabulka 18 – Produkce BRKO v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Produkce zájmového toku BRKO na obyvatele v období 2011 - 2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Biologicky rozložitelné komunální odpady 227,491 237,527 213,393 216,858 213,579 

Tabulka 19 – Produkce zájmového toku BRKO na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Odpad Název Koeficienty BRO v KO ukládaném na skládku 

20 01 01 Papír a lepenka 1 

20 01 10 Oděvy 0,75 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 1 

20 03 01 Směsný komunální odpad  0,48 

20 03 07 Objemný odpad 0,30 

Tabulka 20 – Koeficienty BRO v KO ukládaném na skládku 

[Zdroj: MŽP, Matematické vyjádření výpočtu soustavy indikátorů OH] 

 

Produkce směsného komunálního odpadu a objemného odpadu ve sledovaném období 

uvedená v tabulce 21 představuje množství odpadů, které byly uloženy na skládku (tabulka 

24). Tyto hodnoty byly přepočteny pomocí koeficientů stanovených v tabulce 20. Skutečné 

(přepočtené) množství BRKO uložené na skládce v jednotlivých letech udávají tabulky 20 

a 21. Materiálové využití se ve sledovaném období týkalo odpadů papíru, oděvů a dřeva. 

 

Skutečné (přepočtené) BRKO uložené na skládku v období 2011-2015 [t/rok]                                                                                                                

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

20 03 01 Směsný komunální odpad 509,937 529,786 446,257 444,900 426,634 

20 03 07 Objemný odpad 19,980 3,495 11,469 12,846 9,874 

Celkem 529,917 533,281 457,726 457,746 436,508 

Tabulka 21 – Skutečné (přepočtené) BRKO uložené na skládku v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Skutečné (přepočtené) BRKO uložené na skládku v období 2011-2015 [kg/obyvatel/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Biologicky rozložitelné komunální odpady 104,170 105,349 90,316 90,320 86,505 

Tabulka 22 – Skutečné (přepočtené) BRKO uložené na skládku/obyvatel v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

 

Cíle pro snížení množství BRKO ukládaných na skládky v porovnání s rokem 1995 jsou 

stanoveny v POH ČR (produkce BRKO byla 148 kg/obyvatele): 

 do roku 2010 na 75% množství z roku 1995 (112 kg/obyvatel/rok) 

 do roku 2013 na 50% množství z roku 1995 (74 kg/obyvatel/rok) 

 do roku 2020 na 35% množství z roku 1995 (52 kg/obyvatel/rok) 

Z tabulek 22 a 23 je zřejmé, že město Valašské Klobouky nedosáhlo v roce 2013 stanove-

ného cíle z hlediska skutečného (přepočteného) BRKO uloženého na skládku. Stanovený 

cíl v roce 2013 byl překročen o 16,316 kg na obyvatele a podíl BRKO ukládaného na 

skládku o 11,02%. 

 

Podíl skutečného (přepočteného) BRKO ukládaného na skládku v období 2011 - 2015 [%] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Biologicky rozložitelné komunální odpady 70,38 71,18 61,02 61,02 58,45 

Tabulka 23 – Podíl skutečného (přepočteného) BRKO ukládaného na skládku v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

 

Způsob nakládání s odpady zájmového toku BRKO v roce 2015 [t/rok] 

Odpad Název druhu odpadu 
kódy 

R 
množství 

kódy 

N 
množství 

kódy 

D 
množství 

20 01 01 Papír a lepenka R3 104,808         

20 01 10 Oděvy R3 13,301         

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 R3 37,875         

20 03 01 Směsný komunální odpad         D1 888,824 

20 03 07 Objemný odpad         D1 32,914 

Celkem R3 155,98     D1 921,74 

Tabulka 24 – Způsob nakládání s odpady zájmového toku BRKO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

3.3.7 Biologicky rozložitelné odpady 

Biologicky rozložitelné odpady pro zájmový tok BRO vychází z přílohy č. 1 vyhlášky o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (č. 341/2008 Sb.). Do zájmo-

vého toku BRO jsou zahrnuty všechny druhy odpadů dle Katalogu odpadů, jejichž převa-

žující složka je biologicky rozložitelná. 
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Produkce BRO v období 2011 – 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 63,615 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 01 01 Papír a lepenka 28,276 86,335 98,811 84,520 104,808 

20 01 10 Oděvy 0,000 0,656 13,466 15,841 13,301 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 0,000 0,000 0,000 0,300 0,182 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 0,000 0,000 1,265 28,975 37,875 

20 03 07 Objemný odpad 66,600 11,650 38,233 42,822 32,914 

Celkem 158,491 98,641 151,775 172,458 189,080 

Tabulka 25 – Produkce BRO v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Z tabulky 25 je zřejmé, že v roce 2015 byla produkce BRO o 30,589 t vyšší než v roce 

2011, tedy na začátku sledovaného období. Příčinou je především to, že od roku 2012 do-

šlo k postupnému třídění dalších složek z odpadů, jako jsou oděvy, oleje a dřevo. Nárůst 

produkce BRO je znát i z přepočtu produkce na obyvatele (tabulka 26), která byla v roce 

2015 vyšší o 6,315 kg než v roce 2011. 

 

Produkce zájmového toku BRO na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Biologicky rozložitelné odpady 31,156 19,487 29,958 34,029 37,471 

Tabulka 26 – Produkce zájmového toku BRO na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 16 – Podíl produkce BRO na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

85,85% 

14,15% 

Podíl produkce BRO na celkové produkci odpadů v roce 2015 [%] 

Ostatní odpady

BRO



Plán odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 2017 - 2022 37 

 

Produkce zájmového toku BRO se na celkové produkci odpadů města podílela v roce 2015 

ve výši 14,15% (graf 16). Byl to nejvyšší podíl za sledované období. 

Způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v roce 2015 jsou uvedeny v tabulce 

27. Jednalo se především o materiálové využití a částečně o skládkování. 

Podle tabulky 27 a grafu 17 bylo z celkové produkce BRO 156,166 t (82,59%) materiálově 

využito (kódy R3, R9 a R12) a 32,914 t (17,41%) uloženo na skládku (kód D1). Materiálo-

vé využití odpadů bylo v tomto případě u více než poloviny odpadů (o 65,18% vyšší než 

skládkování). Skládkování se týkalo pouze objemného odpadu. 

 

Způsoby nakládání s odpady zájmového toku BRO v roce 2015 [t/rok] 

Odpad Název druhu odpadu 
kódy 

R 
množství 

kódy 

N 
množství 

kódy 

D 
množství 

20 01 01 Papír a lepenka R3 104,808         

20 01 10 Oděvy R3 13,301         

20 01 25 Jedlý olej a tuk R9 0,182         

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 R3 37,875         

20 03 07 Objemný odpad         D1 32,914 

Celkem 
R3 155,984     D1 32,914 

R9 0,182         

Tabulka 27 – Způsob nakládání s odpady zájmového toku BRO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 17 – Podíl způsobů nakládání s BRO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 
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Předání biologicky rozložitelných odpadů do zařízení v roce 2015 je uvedeno v tabulce 28. 

BRO byly podle tabulky 28 v roce 2015 z větší části předány do zařízení ZK (137,722 t). 

Konečné nakládání se zbývajícími BRO bylo provedeno v zařízeních na území krajů Jiho-

moravského (13,301 t), Jihočeského (0,182 t) a Vysočina (37,875 t). 

 

Předání BRO do zařízení v roce 2015 [t/rok] 

zařízení 1 zařízení 2 
množství 

IČZ Název Provozovna IČZ Název Provozovna 

CZZ00526 VKS Smolina 
 

    32,914 

provoz 1 VKS Val. Klobouky CZZ00469 Sběrné suroviny UH, s.r.o. Uherské Hradiště 101,105 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka CZZ00469 Sběrné suroviny UH, s.r.o. Uherské Hradiště 3,703 

CZB00891 TextilEco a.s. Boskovice 
 

    13,301 

CZC00047 EKO-PF s.r.o. Rudolfov 
 

    0,182 

provoz 3 KRONOSPAN CR Jihlava 
 

    37,875 

Tabulka 28 – Předání BRO do zařízení v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 

 

3.3.7.1 Komunitní kompostování 

Prevencí vzniku odpadů ve sledovaném období bylo komunitní kompostování. Tento způ-

sob kompostování se řídí §10a zákona o odpadech. Město zřídilo v říjnu 2011 komunitní 

kompostárnu, do které byly přijímány rostlinné zbytky z údržby parků, uliční a sídlištní 

zeleně nebo ze zahrad občanů na území města. Zelený kompost byl následně využíván 

k údržbě a obnově veřejné zeleně. Komunitní kompostování město upravilo vyhláškou. 

Svoz nádob 1100 l s rostlinnými zbytky probíhal ve sledovaném období (kromě roku 2011) 

osm měsíců v roce (duben – listopad). Vzhledem k tomu, že se jedná o prevenci vzniku 

odpadů, nebyly rostlinné zbytky přijaté do komunitní kompostárny vedeny v průběžné evi-

denci odpadů, pouze byl veden přehled v provozním deníku komunitní kompostárny. 

 

Množství rostlinných zbytků v období 2011 -2015 [t/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Rostlinné zbytky 22,700 77,300 272,010 302,440 329,510 

Tabulka 29 – Množství rostlinných zbytků v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z provozního deníku komunitní kompostárny města Valašské Klobouky] 

 

Z tabulek 29 a 30 vyplývá, že množství rostlinných zbytků zaznamenalo od počátku do 

konce sledovaného období nárůst o 306,810 t a o 60,841 kg na obyvatele. 
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Uvedené hodnoty tabulek 29 a 30 se týkají množství rostlinných zbytků ze svozu nádob 

1100 l, které společně využívali obyvatelé rodinných a bytových domů a dále z údržby 

veřejné zeleně. Podíl nečistot ve svezeném biologicky rozložitelném materiálu (nádoby 

1100 l) činil maximálně jedno procento. 

 

Množství rostlinných zbytků na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Rostlinné zbytky 4,460 15,271 53,672 59,676 65,301 

Tabulka 30 – Množství rostlinných zbytků na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z provozního deníku komunitní kompostárny města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 18 – Počet svezených nádob s rostlinnými zbytky v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z provozního deníku komunitní kompostárny města Valašské Klobouky] 

 

Graf 18 znázorňuje nárůst počtu svezených nádob s rostlinnými zbytky o objemu 1100 l 

v průběhu sledovaného období. Sběr a svoz rostlinných zbytků začal ve městě v roce 2011, 

v tomto případě to byly měsíce říjen a listopad (197 ks svezených nádob). Od roku 2012 se 

rostlinné zbytky svážely osm měsíců v roce, kde je z grafu 18 zřejmý nárůst počtu sveze-

ných nádob z 663 kusů v roce 2012 na 1407 kusů v roce 2015. 

Město Valašské Klobouky v průběhu sledovaného období podpořilo domácí kompostování 

tím, že poskytlo občanům v rámci dotací kompostéry do rodinných domů v celkovém po-

čtu 900 ks (300 ks o objemu 900 l a 600 ks o objemu 720 l). V tomto případě byly výsled-

ky předcházení vzniku bioodpadů nepřímo měřitelné, a proto byla použita nepřímá indika-
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ce. Ze zkušenosti a odborného výzkumu autorů Metodického návrhu pro zpracování POH 

obce (Novák a kol., 2015, s. 16) vyplývá, že kapacita 1 m
3
 kompostéru činí přibližně 1 t 

bioodpadu za rok. Namátkovým terénním průzkumem u obyvatel bylo zjištěno, že využití 

kapacity kompostérů v zástavbě rodinných domů na území města Valašské Klobouky 

v roce 2015 odpovídalo cca 80%. 

 300 ks /900 l/ = 300 x 0,9 = 270 m
3
 = 270 t = 80% využití = 216 t 

 600 ks /720 l/ = 600 x 0,72 = 432 m
3
 = 432 t = 80% využití = 345,6 t 

Z uvedených hodnot vyplývá, že v roce 2015 množství odpadů, které nevznikly nebo byly 

využity v rámci domácností na území zástavby rodinných domů, dosáhlo výše 561,6 tun. 

Kompostování v komunitě BD nebylo ve sledovaném období žádným způsobem řešeno. 

3.3.8 Materiálově využitelné složky komunálního odpadu 

Materiálově využitelné složky komunálních odpadů (odpady lze po úpravě využít jako 

druhotnou surovinu) náleží do zájmových toků POH. Město pro tyto složky zajišťuje oddě-

lený sběr a následné předání oprávněným osobám. Produkci MVO shrnují za sledované 

období tabulky 31 a 32. Nejnižší celková produkce (224,896 t) a produkce na obyvatele 

(44,428 kg) MVO byla v roce 2012. 

 

Produkce materiálově využitelných složek komunálních odpadů v období 2011-2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 63,615 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 01 02 Plastové obaly 63,873 30,238 0,000 0,000 0,000 

15 01 05 Kompozitní obaly 0,000 0,000 1,576 0,919 1,056 

15 01 07 Skleněné obaly 82,537 67,219 68,883 0,000 0,000 

20 01 01 Papír a lepenka 28,276 86,335 98,811 84,520 104,808 

20 01 02 Sklo 0,000 0,000 4,194 72,436 73,499 

20 01 10 Oděvy 0,000 0,656 13,466 15,841 13,301 

20 01 39 Plasty 4,921 40,448 70,911 59,168 60,605 

20 01 40 Kovy 2,690 0,000 3,095 7,283 8,415 

Celkem 245,912 224,896 260,936 240,167 261,684 

Tabulka 31 – Produkce MVO v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Produkce zájmového toku MVO na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Materiálově využitelné složky komunálního odpadu 48,341 44,428 51,487 47,389 51,860 

Tabulka 32 – Produkce MVO na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 
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Nejvyšší celkovou produkci (261,684 t) a produkci na obyvatele (51,860 kg) MVO vyka-

zoval rok 2015. 

 

 

Graf 19 – Podíl produkce MVO na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Graf 19 naznačuje necelý dvacetiprocentní podíl (19,58%) produkce MVO na celkové pro-

dukci odpadů v roce 2015. Největší podíl z produkce MVO zaznamenala složka papír a 

lepenka a to ve výši 7,84%. Sestupně seřazeno následovaly další složky - sklo (5,50%), 

plasty (4,53%), oděvy (1,00%), kovy (0,63%) a nápojové kartony (0,08%). 

 

Odpad Název druhu odpadu 
kódy 

R 
množství 

kódy 

N 
množství 

kódy 

D 
množství 

15 01 05 Kompozitní obaly R12 1,056         

20 01 01 Papír a lepenka R3 104,808         

20 01 02 Sklo R5 73,499         

20 01 10 Oděvy R3 13,301         

20 01 39 Plasty R12 60,605         

20 01 40 Kovy R4 8,415         

Celkem 

R3 118,109         

R4 8,415         

R5 73,499         

R12 61,661         

Tabulka 33 – Způsoby nakládání s odpady zájmového toku MVO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 
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Způsoby nakládání v jednotlivých zařízeních jsou popsány v tabulce 33 a seznam zařízení, 

do kterých byly odpady předány, v tabulce 34. Podle tabulky 33 a grafu 20 bylo v roce 

2015 s celkem 61,661 t (23,56%) MVO nakládáno způsobem R12, tedy odpady byly upra-

vovány před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11. Se 

sklem jako jednou ze složek materiálově využitelných odpadů v množství 73,499 t 

(28,09%) bylo nakládáno pod kódem R5 (recyklace nebo zpětné získávání ostatních anor-

ganických materiálů). Další složkou MVO byly kovy v množství 8,415 t (3,22%) a způsob 

nakládání kód R4 (recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin). Posledním způso-

bem nakládání byl kód R3 (získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako 

rozpouštědla). Zde se jednalo o papír a oděvy v množství 118,109 t (45,13%). 

 

 

Graf 20 – Způsoby nakládání s MVO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 

 

Předání MVO do zařízení v roce 2015 [t/rok] 

zařízení 1 zařízení 2 
množství 

IČZ Název Provozovna IČZ Název Provozovna 

provoz 1 VKS Val. Klobouky CZZ00599 RUMPOLD UHB, s.r.o. Uherský Brod 135,160 

provoz 1 VKS Val. Klobouky CZZ00469 Sběrné suroviny UH, s.r.o. Uherské Hradiště 101,105 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka CZZ00469 Sběrné suroviny UH, s.r.o. Uherské Hradiště 3,703 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka 
 

    8,415 

CZB00891 TextilEco a.s. Boskovice 
 

    13,301 

Tabulka 34 – Předání MVO do zařízení v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 
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Podle tabulky 34 bylo celkem 248,383 t MVO dotříděno v zařízeních na území Zlínského 

kraje. Složka MVO oděvy byla v množství 13,301 t dotříděna v zařízení na území kraje 

Jihomoravského. 

3.3.8.1 Papír z tříděného sběru 

Papír je mezi materiálově využitelnými složkami z tříděného sběru hmotnostně nejvý-

znamnějším tokem. V tabulce 35 je uvedena celková produkce papíru skupiny 20 a papíro-

vých obalů skupiny 15 Katalogu odpadů za sledované období. 

 

Produkce papíru v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 63,615 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 01 01 Papír a lepenka 28,276 86,335 98,811 84,520 104,808 

Celkem 91,891 86,335 98,811 84,520 104,808 

Tabulka 35 – Produkce papíru v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Součástí tabulky 35 kromě roku 2011 není produkce papíru odevzdaného občany přímo do 

zařízení ke sběru a výkupu odpadů (tato produkce nebyla součástí evidence odpadů města, 

pouze výkazu pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM). Největší produkce byla 

zaznamenána v roce 2015 ve výši 104,808 t, což bylo o 20,288 t více než v roce 2014 a o 

12,917 t více než na začátku sledovaného období. 

 

Produkce papíru na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Papírové a lepenkové obaly; papír a lepenka 18,064 17,056 19,497 16,677 20,771 

Tabulka 36 – Produkce papíru na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Největší produkce papíru na obyvatele byla v roce 2015 (20,771 kg) a nejmenší v roce 

2014 (16,677 kg), jak uvádí tabulka 36. 

Graf 21 znázorňuje, že podíl jeho produkce v roce 2015 nedosáhl ani osmi procent na podí-

lu celkové produkce odpadů. 
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Graf 21 – Podíl produkce papíru na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 22 – Podíl papíru na celkové produkci MVO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Podle grafu 22 dosáhl podíl papíru na celkové produkci MVO v roce 2015 výše 40,05%. 

Způsob nakládání s papírem je uveden v tabulce 33, předání do zařízení v tabulce 34. 
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3.3.8.2 Plast z tříděného sběru 

Plasty jsou dalším významným tokem mezi materiálově využitelným složkami z tříděného 

sběru ve městě. V tabulce 37 je uvedena celková produkce plastů skupiny 20 a plastových 

obalů skupiny 15 Katalogu odpadů za sledované období. Největší produkce byla zazname-

nána v roce 2013 ve výši 70,911 t, nejnižší v roce 2014 ve výši 59,168 t. 

 

Produkce plastů v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

15 01 02 Plastové obaly 63,873 30,238 0,000 0,000 0,000 

20 01 39 Plasty 4,921 40,448 70,911 59,168 60,605 

Celkem 68,794 70,686 70,911 59,168 60,605 

Tabulka 37 – Produkce plastů v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

V roce 2015 byla produkce plastů o 8,189 t nižší než v roce 2011. Největší produkce plastů 

na obyvatele (tabulka 38) byla v roce 2013 (13,992 kg), nejmenší v roce 2014 (11,675 kg). 

 

Produkce plastů na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Plastové obaly; plasty 13,523 13,964 13,992 11,675 12,011 

Tabulka 38 – Produkce plastů na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 23 – Podíl produkce plastů na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 
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Graf 23 znázorňuje, že podíl produkce plastů v roce 2015 nedosáhl ani pěti procent na po-

dílu celkové produkce odpadů. 

Podle grafu 24 dosáhl podíl plastů na celkové produkci MVO v roce 2015 výše 23,16%, 

což je o 16,89% méně než podíl papíru. Způsob nakládání s plasty je uveden v tabulce 33, 

předání do zařízení v tabulce 34. 

 

 

Graf 24 – Podíl plastů na celkové produkci MVO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

3.3.8.3 Sklo z tříděného sběru 

Produkce odpadního skla byla ve sledované období složena ze skla skupiny 20 a skleně-

ných obalů skupiny 17 Katalogu odpadů, jak je uvedeno v tabulce 39. 

 

Produkce skla v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

15 01 07 Skleněné obaly 82,537 67,219 68,883 0,000 0,000 

20 01 02 Sklo 0,000 0,000 4,194 72,436 73,499 

Celkem 82,537 67,219 73,077 72,436 73,499 

Tabulka 39 – Produkce skla v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Nejmenší produkce skla byla v roce 2012 ve výši 67,219 t a největší v roce 2011 ve výši 

82,537 t. Na začátku sledovaného období byla produkce skla o 9,038 t vyšší než na jeho 

konci. Stejně tomu tak bylo i s produkcí skla na obyvatele, která je uvedena v tabulce 40. 
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Nejmenší produkce skla na obyvatele byla v roce 2012 (13,279 kg) a největší v roce 2011 

(16,225 kg). Na začátku sledovaného období byla produkce skla na obyvatele o 1,659 kg 

vyšší než na jeho konci. Produkce skla mírně klesala. 

V letech 2011, 2012 a v první polovině roku 2013 byl sběr skla zaměřen pouze na směsné 

sklo. Od druhé poloviny 2013 probíhalo na sběrném dvoře třídění nejen barevného, ale i 

bílého a tabulového skla. 

 

Produkce skla na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Skleněné obaly; sklo 16,225 13,279 14,419 14,293 14,566 

Tabulka 40 – Produkce skla na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Z grafu 25 je zřejmé, že produkce skla se v roce 2015 na celkové produkci odpadů podílela 

ve výši 5,50%. 

 

 

Graf 25 – Podíl produkce skla na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Podle grafu 26 dosáhl podíl skla na celkové produkci MVO v roce 2015 výše 28,09%, což 

je o 11,96% méně než podíl papíru a o 4,93% více než podíl plastů. Skleněná složka mate-

riálově využitelných odpadů zaujímala v roce 2015 druhý nejvyšší podíl z tohoto zájmové-

ho toku. Způsob nakládání se skleněným odpadem je uveden v tabulce 33, předání do zaří-

zení v tabulce 34. 
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Graf 26 – Podíl skla na celkové produkci MVO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

3.3.8.4 Kovy z tříděného sběru 

Samostatně posuzovanou složkou materiálově využitelných odpadů z tříděného sběru jsou 

i kovy. V tabulce 41 jsou uvedeny kovy skupiny 20 Katalogu odpadů. 

 

Produkce kovů v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

20 01 40 Kovy 2,690 0,000 3,095 7,283 8,415 

Tabulka 41 – Produkce kovů v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Do produkce kovů v roce 2011 jsou zahrnuty kovy odevzdané občany přímo do zařízení 

pro sběr a výkup odpadů, které byly součástí evidence odpadů. V letech 2011, 2012 a 

v první polovině roku 2013 neprobíhal ve městě oddělený sběr kovových odpadů. Sběr této 

materiálově využitelné složky začalo město realizovat od druhé poloviny roku 2013, tedy o 

jeden a půl roku dříve, než městu vznikla povinnost z hlediska odpadové legislativy.  

 

Produkce kovů na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Kovy 0,529 0,000 0,611 1,437 1,668 

Tabulka 42 – Produkce kovů na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 
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Produkce kovů na obyvatele je uvedena v tabulce 42. Z tabulky je zřejmé, že největší pro-

dukce kovů na obyvatele byla v posledním roce sledovaného období, a to ve výši 1,668 kg. 

Podíl celkové produkce kovů na celkové produkci odpadů v roce 2015 je znázorněn gra-

fem 27. V roce 2015 tento podíl nedosahoval ani jedno procento. 

 

 

Graf 27 – Podíl produkce kovů na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 28 – Podíl kovů na celkové produkci MVO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

0,63% 

99,37% 

Podíl produkce kovů na celkové produkci odpadů v roce 2015 [%] 

Kovy

Ostatní odpady

3,22% 

96,78% 

Podíl kovů na celkové produkci MVO v roce 2015 [%] 

Kovy

Ostatní MVO



Plán odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 2017 - 2022 50 

 

Podle grafu 28 dosáhl podíl kovů na celkové produkci MVO v roce 2015 výše 3,22%, což 

je o 36,83% méně než podíl papíru, o 19,94% méně než podíl plastů a o 24,87% méně než 

podíl skla. Skleněná složka materiálově využitelných odpadů zaujímala v roce 2015 druhý 

nejvyšší podíl z tohoto zájmového toku.  

Způsob nakládání s kovovým odpadem skupiny 20 Katalogu odpadů je uveden v tabulce 

33, předání do zařízení v tabulce 34. 

Samostatně byl rovněž posuzován tok odpadních kovů skupiny 20 Katalogu odpadů a sku-

piny 17 Katalogu odpadů (stavební kovové odpady), které byly vytříděny z kovových od-

padů odevzdaných ve sběrném dvoře města (BN30). 

 

Produkce kovů v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 3,930 0,000 0,014 0,008 0,005 

17 04 02 Hliník 5,976 0,000 0,099 0,399 0,344 

17 04 03 Olovo 0,350 0,000 0,000 0,011 0,002 

17 04 04 Zinek 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 

17 04 05 Železo a ocel 323,936 0,000 0,003 0,009 0,025 

17 04 07 Směsné kovy 1,295 2,110 0,000 0,000 0,009 

20 01 40 Kovy 2,690 0,000 3,095 7,283 8,415 

Celkem 338,199 2,110 3,211 7,710 8,800 

Tabulka 43 – Produkce kovů skupiny 17 a 20 Katalogu odpadů v období 2011-2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Produkce kovů na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Kovy (skupina 17 a 20) 66,483 0,417 0,633 1,521 1,744 

Tabulka 44 – Produkce kovů skupiny 17 a 20 na obyvatele v období 2011-2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Produkce kovů tabulek 43 a 44 v roce 2011 zahrnuje kovy odevzdané občany přímo do 

zařízení pro sběr a výkup odpadů, které byly v tomto roce součástí evidence odpadů města. 

Proto je vykazován velký rozdíl u obou tabulek v produkci mezi rokem 2011 a 2015 (pro-

dukce kovů ve výši 329,399 t a produkce kovů na obyvatele ve výši 64,739 kg). 

Změnu podílu kovů na produkci po započítání skupiny 17 znázorňují grafy 29 a 30. 
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Graf 29 – Podíl kovů skupiny 17 a 20 na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 30 – Podíl kovů skupiny 17 a 20 na celkové produkci MVO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Z porovnání grafů je zřejmé, že rozdíl mezi podílem kovů na celkové produkci odpadů 

v roce 2015 skupiny 20 Katalogu odpadů (graf 27) a skupiny 17 a 20 Katalogu odpadů 

(graf 29) byl ve výši 0,03%. Shodné výše dosáhl i rozdíl mezi podílem kovů na celkové 

produkci MVO v roce 2015 skupiny 20 (graf 28) a skupiny 17 a 20 (graf 30). 
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Odpad Název druhu odpadu 
kódy 

R 
množství 

kódy 

N 
množství 

kódy 

D 
množství 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz R4 0,005         

17 04 02 Hliník R4 0,344         

17 04 03 Olovo R4 0,002         

17 04 04 Zinek R4 0,000         

17 04 05 Železo a ocel R4 0,025         

17 04 07 Směsné kovy R4 0,009         

Celkem R4 0,385         

Tabulka 45 – Způsob nakládání s kovy skupiny 17 Katalogu odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 

 

S kovy skupiny 17 Katalogu odpadů bylo v roce 2015 nakládáno pod kódem R4 (recykla-

ce/znovuzískání kovů a kovových sloučenin), jak uvádí tabulka 45. Kód R4 byl zazname-

nán i u kovů skupiny 20 Katalogu odpadů (tabulka 33). 

 

Předání kovů skupiny 17 Katalogu odpadů do zařízení v roce 2015 [t] 

zařízení 1 zařízení 2 
množství 

IČZ Název Provozovna IČZ Název Provozovna 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka CZZ00469 Sběrné suroviny UH Uherské Hradiště 0,009 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka CZZ00334 TSR Czech Republic Vsetín 0,376 

Tabulka 46 – Předání kovů skupiny 17 Katalogu odpadů do zařízení v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 

 

Podle tabulky 46 byly kovy skupiny 17 Katalogu odpadů předány v roce 2015 do zařízení 

na území Zlínského kraje, stejně jako kovy skupiny 20 Katalogu odpadů (tabulka 30). 

3.3.8.5 Kompozitní obaly 

Další samostatně posuzovanou složkou materiálově využitelných odpadů z tříděného sběru 

jsou kompozitní obaly, které byly v letech 2011 a 2012 sbírány spolu se směsnými plasty. 

Oddělený sběr kompozitních obalů nastal v roce 2013, jak je zřejmé z tabulky 47. 

 

Produkce kompozitních obalů v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

15 01 05 Kompozitní obaly 0,000 0,000 1,576 0,919 1,056 

Tabulka 47 – Produkce kompozitních obalů v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Nejvyšší celková produkce kompozitních obalů (1,576 t) a stejně tak nejvyšší produkce 

těchto obalů na obyvatele (0,311 kg) byla podle údajů z tabulek 47 a 48 v roce 2013. 
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Produkce kompozitních obalů na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Kompozitní obaly 0,000 0,000 0,311 0,181 0,209 

Tabulka 48 – Produkce kompozitních obalů na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 31 – Podíl produkce kompozitních obalů na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 32 – Podíl produkce kompozitních obalů na celkové produkci MVO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 
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Podíl produkce kompozitních obalů na celkové produkci odpadů v roce 2015 (znázorňuje 

graf 31) nedosáhl výše ani půl procenta. Na celkové produkci MVO se kompozitní obaly v 

roce 2015 podílely výší 0,40% a v porovnání s ostatními složkami MVO tvořily nejnižší 

podíl tohoto zájmového toku. 

Způsob nakládání s kompozitními obaly je uveden v tabulce 33, tabulka 34 udává předání 

těchto odpadů do zařízení. 

3.3.8.6 Oděvy 

Poslední samostatně posuzovanou složkou MVO z tříděného sběru jsou oděvy, jejichž od-

dělený sběr zavedlo město v roce 2012. Nejvyšší celková produkce oděvů (15,841 t) a stej-

ně tak nejvyšší produkce oděvů na obyvatele (3,126 kg) ve sledovaném období byla podle 

údajů z tabulek 49 a 50 v roce 2014. 

 

Produkce oděvů v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

20 01 10 Oděvy 0,000 0,656 13,466 15,841 13,301 

Tabulka 49 – Produkce oděvů v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Produkce oděvů na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Oděvy 0,000 0,130 2,657 3,126 2,636 

Tabulka 50 – Produkce oděvů na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

V roce 2015 klesla celková produkce oděvů, proti roku 2014 o 0,490 t. Podíl produkce 

oděvů na celkové produkci odpadů v roce 2015 dosáhl výše jednoho procenta (graf 33), a 

podíl na celkové produkci zájmového toku MVO dosáhl výše 5,08% (graf 34). 
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Graf 33 – Podíl produkce oděvů na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 34 – Podíl produkce oděvů na celkové produkci MVO v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Způsob nakládání s oděvy je uveden v tabulce 30, předání do zařízení v tabulce 31. 
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3.3.9 Obalové odpady 

Za obalové odpady jsou považovány papírové, plastové, kompozitní, skleněné, kovové, 

textilní, dřevěné a směsné obaly z podskupiny 15 Katalogu odpadů. Ve sledovaném období 

byly v evidenci města z obalových odpadů evidovány odpady uvedené v tabulce 51. 

 

Produkce obalových odpadů v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 63,615 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 01 02 Plastové obaly 63,873 30,238 0,000 0,000 0,000 

15 01 05 Kompozitní obaly 0,000 0,000 1,576 0,919 1,056 

15 01 07 Skleněné obaly 82,537 67,219 68,883 0,000 0,000 

Celkem 210,025 97,457 70,459 0,919 1,056 

Tabulka 51 – Produkce obalových odpadů v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Z tabulky 51 je zřejmé, že největší produkce obalových odpadů byla evidována v roce 

2011 (210,025 t) a nejmenší v roce 2014 (0,919 t). V roce 2011, částečně i v roce 2012 a 

2013 měly na výši produkce podíl papírové, plastové a skleněné obaly, které byly postupně 

od roku 2012 evidovány pouze ve skupině 20 Katalogu odpadů. 

 

Produkce zájmového toku obalových odpadů na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Obalové odpady 41,287 19,253 13,903 0,181 0,209 

Tabulka 52 – Produkce obalových odpadů na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Podíl zájmového toku obalových odpadů na celkové produkci odpadů v roce 2015 byl 

0,08% (graf 35). V předposledním a posledním roce sledovaného období byly zaznamená-

ny v evidenci města z obalových odpadů pouze kompozitní obaly, u kterých probíhal oddě-

lený sběr (pytlový sběr) od poloviny roku 2013. 

Způsob nakládání s obalovými odpady v roce 2015 je uveden v tabulce 33, předání do za-

řízení v tabulce 34. 
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Graf 35 – Podíl produkce obalových odpadů na celkové produkce odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

3.3.10 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru 

Pro porovnání sledovaného období jsou v rámci kategorie výrobků s ukončenou životností 

považovány 

 odpadní elektrická a elektronická zařízení 

 odpadní baterie a akumulátory 

 odpadní pneumatiky 

3.3.10.1 Elektrická a elektronická zařízení 

Elektrická a elektronická zařízení jsou dalším zájmovým tokem pro analýzu produkce a 

nakládání s odpady města Valašské Klobouky. Přesná definice elektrického a elektronic-

kého zařízení je uvedena v § 37g zákona o odpadech. Jde o příslušné odpady skupin 16 a 

20 Katalogu odpadů vyjma baterie a akumulátory. 

V tabulce 50 jsou uvedeny odpady, které byly ve sledovaném období součástí evidence 

odpadů města (A00, BN30). V období 2013 až 2015 bylo vykázáno minimum těchto odpa-

dů, jak z hlediska celkové produkce, tak produkce na obyvatele. Výjimkou je rok 2011, 

kdy byly součástí evidence i odpady, které občané odevzdali přímo do zařízení ke sběru a 

výkupu odpadů. V tabulkách 53 a 54 nejsou uvedeny odpadní elektrická a elektronická 

zařízení odevzdaná v rámci ZO jednotlivým provozovatelům kolektivních systémů. 
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Produkce zájmového toku odpadních elektrických a elektronických zařízení v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

16 02 14 Vyřazená zařízení… 3,177 0,000 0,000 0,010 0,000 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,001 0,000 0,000 0,001 0,010 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení… 0,000 0,000 0,026 0,000 0,028 

Celkem 3,178 0,000 0,026 0,011 0,038 

Tabulka 53 – Produkce OEEZ v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Produkce zájmového toku OEEZ na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Odpadní elektrické a elektronické zařízení 0,625 0,000 0,005 0,002 0,008 

Tabulka 54 – Produkce OEEZ na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

V roce 2015 dosáhl podíl produkce OEEZ na celkové produkci odpadů podle grafu 36 výše 

0,003%. 

 

 

Graf 36 – Podíl produkce OEEZ na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Způsob nakládání s OEEZ je uveden v tabulce 12, předání do zařízení v tabulce 13. 

Zpětný odběr OEEZ (tabulky 55 a 56) nebyl ve sledovaném období součástí evidence od-

padů města. Z větší části odevzdali OEEZ ke zpětnému odběru občané města Valašské 

Klobouky a místních částí, minimum pak občané z okolních obcí, vyjma rok 2011 a 2012. 
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Zpětný odběr OEEZ v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Kolektivní systém OEEZ 2011 2012 2013 2014 2015 

Asekol 
TV, PCM, LCD 19,404 12,329 10,556 7,004 7,864 

drobné elektro 1,384 1,364 3,165 3,272 3,388 

Elektrowin 
chlazení 17,132 9,923 8,640 10,140 6,660 

VMS 5,555 5,828 2,720 11,600 5,500 

Ekolamp světelné zdroje 0,197 0,160 0,270 0,188 0,268 

Celkem  43,672 29,604 25,351 32,204 23,680 

Tabulka 55 – Zpětný odběr OEEZ v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z evidence ZO města Valašské Klobouky] 

 

V tomto období neměly okolní obce smluvně zajištěn zpětný odběr s jednotlivými kolek-

tivními systémy. Největší množství OEEZ v rámci kolektivního systému Asekol bylo ode-

vzdáno v roce 2011 (20,788 t), nejmenší v roce 2014 (10,276 t). Kolektivní systém Elek-

trowin převzal největší množství OEEZ v roce 2011 (22,687 t) a nejmenší v roce 2013 

(11,360 t). Světelných zdrojů bylo nejvíce odevzdáno kolektivnímu systému Ekolamp v 

roce 2013 (0,270 t) a nejméně v roce 2012 (0,160). Celkově největší produkce OEEZ byla 

v roce 2011 (43,672 t) a nejmenší v roce 2015 (23,680 t). Zpětný odběr OEEZ v období let 

2011 – 2015 měl klesající tendenci. Celková produkce OEEZ klesala ze 43,672 t (8,585 

kg/obyvatel) v roce 2011 na 23,680 t v roce 2015 (4,692 kg/obyvatel). 

 

  Zpětný odběr OEEZ na obyvatele v období 2011 - 2015 [kg/rok] 

Kolektivní systém OEEZ 2011 2012 2013 2014 2015 

Asekol 
TV, PCM, LCD 3,814 2,436 2,083 1,382 1,558 

drobné elektro 0,272 0,269 0,625 0,646 0,671 

Elektrowin 
chlazení 3,368 1,960 1,705 2,000 1,320 

VMS 1,092 1,151 0,536 2,289 1,090 

Ekolamp světelné zdroje 0,039 0,032 0,053 0,037 0,053 

Celkem  8,585 5,848 5,002 6,354 4,692 

Tabulka 56 – Zpětný odběr OEEZ na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z evidence ZO města Valašské Klobouky] 

 

Největší podíl na zpětném odběru OEEZ v roce 2015 měla chlazení a VMS (51,35%), dále 

televizory a počítačové monitory včetně drobného elektrozařízení (47,52%) – graf 37. 

Nejméně se na zpětném odběru v roce 2015 podílely světelné zdroje (1,13%). 

Podle grafu 38 se na zpětném odběru OEEZ v roce 2015 nejvíce podílela komodita TV, 

PCM, LCD (33,21%) a komodita chlazení (28,13%). 
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Graf 37 – Podíl kolektivních systémů na zpětném odběru OEEZ v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z evidence ZO města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 38 – Podíl komodit na zpětném odběru OEEZ v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z evidence ZO města Valašské Klobouky] 

 

Konečné nakládání s OEEZ převzatých v rámci zpětného odběru (tabulka 57) bylo prove-

deno v zařízeních na území krajů Zlínského (20,024 t), Jihomoravského (3,388 t) a Středo-

českého (0,268 t). 
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Předání OEEZ do zařízení v roce 2015 [t] 

zařízení 1 
množství 

IČZ Název Provozovna 

CZJ00596 ENVIROPOL s.r.o. Jihlava 3,388 

CZZ00714 STEELMET, s.r.o. Staré Město 13,364 

CZZ00548 RUMPOLD UHB, s.r.o. Uherský Brod 6,660 

CZS01531 RECYKLACE EKOVUK, a.s. Příbram 0,268 

Tabulka 57 – Předání OEEZ do zařízení v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z evidence ZO města Valašské Klobouky] 

 

3.3.10.2 Baterie a akumulátory 

Hmotnostně nejméně významné toky mezi posuzovanými zájmovými toky tvořily ve sle-

dovaném období baterie a akumulátory. Jejich přesná definice je uvedena v § 31 zákona o 

odpadech (dělí se do tří skupin – přenosné, průmyslové a automobilové). Do toku odpad-

ních baterií a akumulátorů byly zařazeny odpady uvedené v tabulce 55 skupin 16 a 20 Ka-

talogu odpadů, jejichž produkce byla ve sledované období vedena v evidenci odpadů města 

(A00 a BN30). V roce 2011 byly součástí evidence odpadů i odpady, které občané ode-

vzdali přímo do zařízení ke sběru a výkupu odpadů (v tomto případě se jednalo o baterie 

nebo akumulátory zařazené do skupiny automobilové). 

 

Produkce baterií a akumulátorů v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

16 06 01* Olověné akumulátory 4,787 0,000 0,000 0,000 0,000 

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 01 33* Baterie a akumulátory… 0,000 0,000 0,232 0,155 0,189 

Celkem 4,821 0,000 0,232 0,155 0,189 

Tabulka 58 – Produkce baterií a akumulátorů v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Toto je zřejmé z porovnání dat tabulek 58 a 59, kdy rozdíl mezi produkcí baterií a akumu-

látorů na začátku a konci sledovaného období byl ve výši 4,632 t a rozdíl mezi produkcí 

baterií a akumulátorů na obyvatele dosáhl výše 0,911 t. Baterie a akumulátory se v roce 

2015 podílely na celkové produkci odpadů jednou setinou procenta (graf 39). 

 

Produkce zájmového toku baterií a akumulátorů na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Baterie a akumulátory 0,948 0,000 0,456 0,031 0,037 

Tabulka 59 – Produkce baterií a akumulátorů na obyvatele v období 2011 - 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 
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Graf 39 – Podíl produkce baterií a akumulátorů na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Způsob nakládání s odpady zájmového toku baterie a akumulátory je uveden v tabulce 12, 

předání do zařízení v tabulce 13. 

Přehled množství baterií a akumulátorů předaných ve sledovaném období v rámci zpětného 

odběru je uveden v tabulkách 60 a 61. Jedná se o skupinu přenosných baterií a akumuláto-

rů (baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor). Největší množství baterií 

v rámci zpětného odběru bylo předáno v roce 2013 ve výši 0,238 t (0,047 kg/obyvatele). 

 

Zpětný odběr baterií a akumulátorů v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Kolektivní systém 2011 2012 2013 2014 2015 

Ecobat 0,222 0,178 0,238 0,192 0,202 

Tabulka 60 – Zpětný odběr baterií v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, evidence ZO města Valašské Klobouky] 

 

Zpětný odběr baterií a akumulátorů na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Baterie a akumulátory 0,044 0,035 0,047 0,038 0,040 

Tabulka 61 – Zpětný odběr baterií a akumulátorů na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, evidence ZO města Valašské Klobouky] 

 

Na množství odevzdaných baterií a akumulátorů v rámci zpětného odběru se ve sledova-

ném období podílely sběrná místa ZŠ, gymnázia, sběrného dvora a E-boxů (rozmístěny ve 

veřejných městských budovách). 

0,01% 

99,99% 

Podíl produkce baterií a akumulátorů na celkové produkci odpadů                       

v roce 2015 [%] 

Baterie a akumulátory… 

Ostatní odpady
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Graf 40 – Podíl sběrných míst na ZO baterií a akumulátorů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z evidence ZO města Valašské Klobouky] 

 

Podíl jednotlivých sběrných míst na zpětném odběru v roce 2015 znázorňuje graf 40. Je 

zřejmé, že nejvíce baterií a akumulátorů odevzdali občané ve sběrném dvoře (47,03%), 

naopak nejméně bylo odevzdáno do E-boxů (18,32%). 

Baterie a akumulátory byly v roce 2015 předány do zařízení mimo území Zlínského kraje, 

v tomto případě se jednalo o území kraje Středočeského (tabulka 62). 

 

Předání baterií a akumulátorů do zařízení v roce 2015 [t] 

zařízení 1 
množství 

IČZ Název Provozovna 

CZS01192 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Příbram 0,202 

Tabulka 62 – Předání baterií a akumulátorů do zařízení v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 

 

3.3.10.3 Pneumatiky 

Předposledním zájmovým tokem podrobné analýzy produkce a nakládání s odpady města 

jsou pneumatiky, které jsou zařazeny do skupiny 16 Katalogu odpadů. Největší produkce 

pneumatik podle tabulky 63 byla v evidenci odpadů města zaznamenaná v posledním roce 

sledovaného období. Na výši produkce pneumatik (9,184 t) se v roce 2015 podílel úklid 

černé skládky (2,395 t). Nejmenší produkci pneumatik (3,080 t) vykázal rok 2012. Do po-

loviny roku 2013 odevzdávali občané odpadní pneumatiky dvakrát ročně při svozu NO. 

47,03% 
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34,65% 

Podíl sběrných míst na zpětném odběru baterií a akumulátorů v roce 2015 [%] 

Sběrný dvůr
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Od července 2013 měli tuto možnost celoročně ve sběrném dvoře. 

 

Produkce pneumatik v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

16 01 03 Pneumatiky 7,978 3,080 6,128 6,849 9,184 

Tabulka 63 – Produkce pneumatik v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Produkce zájmového toku pneumatik na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Pneumatiky 1,568 0,608 1,209 1,351 1,820 

Tabulka 64 – Produkce pneumatik na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

 

Graf 41 – Podíl produkce pneumatik na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Podíl produkce pneumatik na celkové produkci odpadů města v roce 2015 nedosáhl, jak je 

znázorněno v grafu 41, ani výše jednoho procenta (0,69%). 

V roce 2015 bylo s pneumatikami nakládáno způsobem R3 (tabulka 65), to znamená, že 

došlo k materiálovému využití tohoto odpadu.  

 

Odpad Název druhu odpadu 
kódy 

R 
množství 

kódy 

N 
množství 

kódy 

D 
množství 

16 01 03 Pneumatiky R3 9,184         

Tabulka 65 - Způsob nakládání s pneumatikami v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 
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Předání pneumatik do zařízení v roce 2015 [t/rok] 

zařízení 1 zařízení 2 
množství 

IČZ Název Provozovna IČZ Název Provozovna 

CZZ00484 Sběratelství s.r.o. Val. Polanka CZZ00332 RPG Recycling, s.r.o. Uherský Brod 9,184 

Tabulka 66 – Předání pneumatik do zařízení v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data od oprávněných osob] 

 

Pneumatiky byly předány do zařízení na území Zlínského kraje (tabulka 66). S odpadními 

pneumatikami nebylo v období 2011 - 2015 nakládáno v režimu zpětného odběru.  

3.3.11 Vybrané odpady (podle části IV zákona) 

Odpadní oleje patří mezi odpadové toky, které mohly do 30. 9. 2015 procházet režimem 

zpětného odběru. Město režimu ZO využívalo v letech 2012 – 2014 (tabulky 67 a 68). 

 

Produkce odpadních olejů v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 0,182 0,000 0,005 0,000 0,115 

Tabulka 67 – Produkce odpadních olejů v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Produkce zájmového toku odpadních olejů na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Odpadní oleje 0,036 0,000 0,001 0,000 0,023 

Tabulka 68 – Produkce odpadních olejů na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Způsob nakládání s odpadními oleji v roce 2015 je uveden v tabulce 12. Odpadní oleje 

byly jediným tokem, u kterého se ve sledovaném období vyskytoval kód nakládání R9 (ra-

finace použitých olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů). 

Předání odpadních olejů do zařízení je uvedeno v tabulce 13. 

Podíl produkce olejů na celkové produkci odpadů byl v roce 2015 ve výši 0,01% je zřejmý 

z grafu 42. 
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Graf 42 – Podíl produkce olejů na celkové produkci odpadů v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

3.3.12 Nepoužitelná léčiva 

Odpady zařazené v podkapitole 6.3.12 se týkají odpadů skupiny 20 Katalogu odpadů (pou-

ze odpadu 20 01 32* - jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31*). 

Nakládání s odpady léčiv se řídí přednostně zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změ-

nách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léči-

vech“). Zákon o léčivech institut zpětného odběru nemá. Zákon o odpadech se uplatní na 

nakládání s nepoužitelnými léčivy pouze v případech, které nejsou zákonem o léčivech 

upraveny jinak. Přijímat nepoužitelná léčiva od občanů bezplatně je pouze povinnost léká-

ren stanovená jim zákonem o léčivech. Náklady s tím spojené hradí příslušný krajský úřad. 

Město Valašské Klobouky mělo ve sledovaném období uzavřené smlouvy se dvěma lékár-

nami, které bezplatně odebíraly od občanů nepoužitelná léčiva. 

Přehled množství takto převzatých léčiv lékárnami na území města Valašské Klobouky je 

uveden v tabulce 69. 

 

Produkce nepoužitelných léčiv v období 2011 - 2015 [t/rok] 

Odpad Název 2011 2012 2013 2014 2015 

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31* 0,097 0,020 0,258 0,235 0,260 

Tabulka 69 – Produkce nepoužitelných léčiv v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 
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Produkce nepoužitelných léčiv na obyvatele v období 2011 -2015 [kg/rok] 

Název 2011 2012 2013 2014 2015 

Nepoužitelná léčiva 0,019 0,004 0,051 0,046 0,051 

Tabulka 70 – produkce nepoužitelných léčiv na obyvatele v období 2011 – 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Občané odevzdali v roce 2015 celkem 0,260 t (0,051 kg/obyvatele) nepoužitelných léčiv 

do lékáren. Podle tabulek 69 a 70 se jednalo o největší množství za celé sledované období. 

 

Odpad Název druhu odpadu 
kódy 

R 
množství 

kódy 

N 
množství 

kódy 

D 
množství 

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva …         D10 0,260 

Tabulka 71 – Způsob nakládání s nepoužitelnými léčivy v roce 2015 

[Zdroj, vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

Nepoužitelná léčiva byla v roce 2015 odstraněna spalováním (tabulka 71) bez energetické-

ho využití v zařízení na území Zlínského kraje (tabulka 72). 

 

Předání nepoužitelných léčiv do zařízení v roce 2015 [t] 

zařízení 1 
množství 

IČZ Název Provozovna 

CZZ00528 SITA CZ a.s. Zlín 0,260 

Tabulka 72 – Předání nepoužitelných léčiv do zařízení v roce 2015 

[Zdroj, vlastní zpracování, data z databáze EVI8 města Valašské Klobouky] 

 

3.4 Náklady a výnosy odpadového hospodářství 

Legislativní rámec vymezuje povinnosti v oblasti nakládání s komunálními a ostatními 

odpady na území obcí. Nakládání s odpady (rozsah a způsoby) je v obcích ovlivněno 

zejména ekonomickým faktorem. 

Pro analýzu nákladů výnosů za sledované období byly využity převážně data, které město 

vykazovalo do ročních dotazníků autorizované obalové společnosti EKO-KOM. 

3.4.1 Náklady odpadového hospodářství 

Nejvyšší náklady (tabulka 70) odpadového hospodářství města tvořily v období let 2011 – 

2015 dvě položky. První položkou byl svoz směsného komunálního odpadu včetně poplat-

ku za skládkování. V tomto případě bylo město ze zákona o odpadech osvobozeno od zá-

kladní složky poplatku (500 Kč/tuna), protože bylo původcem odpadu a skládka je na jeho 

katastrálním území.  
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Druhou významnou nákladovou položkou byl sběr a svoz tříděného odpadu neboli odděle-

ný sběr (papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy). 

3.4.2 Výnosy odpadového hospodářství 

Nejvyšší výnosy (tabulka 73) odpadového hospodářství města tvořily v období let 2011 - 

2015 poplatky od občanů (místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) a odměny autorizované oba-

lové společnosti EKO-KOM. 

Na výnosech se podílely i odměny kolektivních systémů Asekol, Elektrowin, Ekolamp a 

Ecobat nebo prodej druhotných surovin. 

Přehled nákladů OH (tabulka 73) nezahrnuje náklady na zpracování rostlinných zbytků v 

komunitní kompostárně (pouze svoz kontejnerů), úklid a vysypání košů na veřejných pro-

stranstvích, úklid veřejných prostranství a další specifické náklady (provoz sběrného dvora, 

odpady vzniklé z údržby zeleně, propagace nebo administrativa OH). 

Z porovnání nákladů prvního a posledního roku sledovaného období tabulky 73 je zřejmé, 

že náklady na svoz SKO byly v roce 2015 o 38 874 Kč nižší proti roku 2011. Pokles za-

znamenaly i náklady odděleného sběru ve výši 123 961 Kč nebo náklady na odstranění 

nebezpečných odpadů (o 47 293 Kč), jejichž pokles byl důsledkem změny oprávněné oso-

by k převzetí NO v průběhu roku 2013. Naopak zvýšení nákladů se projevilo u položek 

objemné odpady (o 19 237 Kč) a černé skládky (o 14 439 Kč). Náklady na svoz rostlin-

ných zbytků vzrostly o 168 850 Kč. Příčinou nárůstu bylo zvyšování počtu svezených kon-

tejnerů (v roce 2011 bylo svezeno 197 ks/2 měsíce; v roce 2015 bylo svezeno 1407 ks/8 

měsíců). 

Z porovnání výnosů prvního a posledního roku sledovaného období tabulky 73 vyplývá, že 

celkové výnosy byly v roce 2015 o 36 061 Kč nižší než v roce 2011. Největším výnosem 

OH byl místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-

žívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou vyhláškou ve výši 

340 korun na poplatníka. Výše poplatku se v období let 2011 - 2015 nezměnila. Výběr 

poplatků závisel na počtu a věkové skupině poplatníků (byly nastaveny úlevy ve výši 140 

korun na poplatníka podle věkové skupiny a od července 2013 i úlevy podle množství vy-

tříděných odpadů) a jejich platební morálce. Rekreanti byli od poplatku osvobozeni a živ-

nostníci platili poplatek za svoz komunálních odpadů oprávněným osobám dle zákona o 

odpadech na základě písemné smlouvy. 
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NÁKLAD 
[Kč/rok včetně DPH] 

2011 2012 2013 2014 2015 

Směsný komunální odpad 1 314 760 1 511 383 1 352 060 1 301 121 1 275 886 

Oddělený sběr 804 591 624 946 704 722 668 312 680 630 

z toho papír 223 664 189 592 238 134 219 720 232 507 

z toho plasty 483 132 340 747 363 075 384 256 355 607 

z toho sklo 97 795 94 607 100 238 62 853 87 325 

z toho kovy 0 0 2 420 874 4 058 

z toho nápojové kartony 0 0 855 609 1 133 

Bioodpady 27 490 81 274 161 099 151 218 196 340 

Objemné odpady 37 064 25 665 65 043 73 383 56 301 

Nebezpečné odpady 73 838 36 928 47 993 37 074 26 545 

Černé skládky 0 60 315 9 400 8 146 14 439 

Celkem (náklad) 3 062 334 2 965 457 3 045 039 2 907 566 2 930 771 

VÝNOS 2011 2012 2013 2014 2015 

Poplatky od občanů 1 388 535 1 258 895 1 330 735 1 488 031 1 395 033 

Poplatky od živnostníků 0 0 0 0 0 

Poplatky od rekreantů 0 0 0 0 0 

Výnos z prodeje druhotných surovin 0 22 028 20 970 103 697 53 100 

Platby od autorizované obalové společnosti 711 707 797 141 931 811 602 239 594 488 

Platby od ostatních kolektivních systémů 35 997 20 193 54 988 95 312 57 557 

Celkem (výnos) 2 136 239 2 098 257 2 338 504 2 289 279 2 100 178 

Rozdíl (+ / -) 926 095 867 200 706 535 618 277 830 593 

Rozdíl (+ / -) na obyvatele 182 171 139 122 165 

Tabulka 73 – Přehled nákladů a výnosů OH v období 2011 -2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z ročních výkazů města pro společnost EKO-KOM] 

 

Výnosy z poplatků od občanů pokryly náklady na svoz a odstranění SKO v letech 2011, 

2014 a 2015. Druhým významným výnosem se staly platby (odměna za zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů) od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, které 

pokryly celkové náklady odděleného sběru (papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony) 

pouze v roce 2012 a 2013 sledovaného období. Výnosy tvořily i platby od ostatních kolek-

tivních systémů (Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat), které závisely na množství ode-

vzdaného OEEZ, světelných zdrojů nebo přenosných baterií a akumulátorů v rámci zpět-

ného odběru a taktéž na cenách druhotných surovin na trhu. Poslední položkou výnosů ve 

sledovaném období byl prodej druhotných surovin (kovy, papír, plast). Výše výnosů byla i 

v tomto případě závislá na množství a cenách trhu.  

Náklady a výnosy OH města nebyly podle tabulky 73 vyrovnané. V každém roce sledova-

ného období převažovaly náklady. Nejmenší rozdíl mezi náklady a výnosy zaznamenal rok 

2014, kdy náklady převyšovaly výnosy o 618 277 Kč. 
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Naopak nejvíce převyšovaly náklady výnosy v roce 2011, celkem o 926 095 Kč. 

3.5 Stávající systémy sběru a nakládání s odpady 

Kapitola vyhodnocuje stávající systémy sběru a nakládání s odpady na území města Valaš-

ské Klobouky včetně místních částí Lipina, Mirošov a Smolina. Základním zdrojem dat 

pro vypracování POH byla databáze EVI8, ve které se na základě zákonné povinnosti evi-

dence odpadů zpracovává průběžná evidence odpadů města. 

3.5.1 Produkce odpadů celkem 

Vyhodnocením dat za období 2011 – 2015 je možné konstatovat, že celková produkce od-

padů ve městě měla mírně klesající tendenci. Větší výkyv v poklesu celkové produkce byl 

zaznamenán v roce 2012 ve výši 497,548 t proti roku 2011, který byl způsoben tím, že 

v roce 2011 byly součástí evidence města i odpady, které občané předali přímo do zařízení 

ke sběru a výkupu odpadů. Celková produkce odpadů v roce 2012 ve výši 1454,280 t kles-

la ve sledovaném období až na výši 1336,445 t v roce 2015. To se projevilo i na celkové 

produkci odpadů na obyvatele, která se pohybovala od 287,294 kg v roce 2012 až po 

264,852 kg v roce 2015. 

Z pohledu množství produkce ostatního odpadu podle skupin Katalogu odpadů vzniklo 

nejvíce odpadu v roce 2011 ve skupině 20 „Komunální odpady, včetně složek z odděleného 

sběru“ (70,41%), následovala skupina 17 „Stavební a demoliční odpady“ (17,55%) a sku-

pina 15 „Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 

oděvy jinak neurčené“ (10,88%). Zbylých 1,16% tvořily odpady skupiny 16 „Odpady 

v tomto katalogu jinak neurčené“ (0,93%) a odpady skupiny 12 „Odpady z tváření a 

z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů“ (0,23%). Nejmenší množství produkce 

ostatního odpadu podle skupin Katalogu odpadů vykázal rok 2015. Skupina 20 tvořila 

v tomto roce 99,20%, skupina 17 vykázala nejnižší podíl 0,03%, s druhým nejnižším podí-

lem 0,08% následovala skupina 15 a skupina 16 se podílela 0,69%. Skupina 12 v roce 2015 

nebyla zastoupena žádným druhem odpadu v evidenci odpadů města. 

Nebezpečné odpady představují minimální objem z celkové produkce všech odpadů. Na 

začátku sledovaného období tvořily 1,06% a na konci sledovaného období nedosáhly ani 

půl procenta (0,21%) celkové produkce odpadů. Zvýšené množství vyprodukovaných ne-

bezpečných odpadů v roce 2011 ovlivnily především autovraky a akumulátory (skupina 16 

Katalogu odpadů), které občané odevzdali přímo do zařízení ke sběru a výkupu odpadů. 
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Město tyto odpady vykázalo v roce 2011 v evidenci odpadů. 

3.5.2 Nakládání s odpady celkem 

Na území města byla v roce 2015 provozována zařízení pro nakládání s odpady uvedená 

v tabulce 74. Město bylo ve sledovaném období a stále je vlastníkem skládky odpadů, kte-

rou provozovala společnost Valašskokloboucké služby s.r.o. Jediný provoz, který město 

zajišťovalo, byl provoz sběrného dvora, který nevyžadoval souhlas k provozování zařízení 

dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. 

 

Přehled zařízení pro nakládání s odpady ve Valašských Kloboukách v roce 2015 

Typ zařízení Počet zařízení 

Autovrakoviště (demontáž autovraků) 1 

Kompostárny 1 

Skládka odpadů 1 

Výkupny, sběrny 3 

Tabulka 74 – Přehled zařízení pro nakládání s odpady na území města v roce 2015 

[Zdroj: vlastní zpracování, data z registru zařízení ISOH] 

 

Podíl materiálového využití odpadů vůči celkové produkci odpadů města byl v roce 2015 

ve výši 23,17% a MVO na obyvatele dosáhlo v roce 2015 výše 61,366 kg. 

Podíl energetického využití odpadů uvedených v průběžné evidenci odpadů města vůči 

celkové produkci odpadů města byl v roce 2015 nulový.  

Nejčastějším způsobem odstraňování ostatních odpadů bylo v roce 2015 skládkování. Po-

díl skládkování odpadů uvedených v průběžné evidenci odpadů města vůči celkové pro-

dukci odpadů města dosáhl v roce 2015 výše 76,64% a skládkování odpadů na obyvatele 

bylo ve výši 202,970 kg. 

Dalším způsobem odstraňování odpadů v roce 2015 bylo spalování. Tento způsob se týkal 

pouze nebezpečných odpadů. Podíl spalování odpadů uvedených v průběžné evidenci měs-

ta vůči celkové produkci odpadů města nedosáhl v roce 2015 ani výše jednoho procenta 

(0,19%). Spalování odpadů na obyvatele bylo v roce 2015 ve výši 0,500 kg. 

Způsob odstraňování odpadů kompostováním nebyl v průběžné evidenci odpadů za rok 

2015 evidován. Město předcházelo vzniku těchto odpadů formou komunitního komposto-

vání rostlinných zbytků. Nakládání s odpady ve sledovaném období celkově odpovídalo 

hierarchii nakládání s odpady, přesto bude potřeba zlepšit nakládání s odpady – směsný 

komunální odpad, objemný odpad, jiný biologicky nerozložitelný odpad a uliční smetky. 
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3.5.3 Komunální odpady 

Produkce komunálních odpadů (skupina 20 a podskupina 15 01 /z města/ Katalogu odpa-

dů) se ve městě vůči roku 2011 snížila z 1572,090 t (309,041 kg/obyvatele/rok) až na 

1326,803 t (262,942 kg/obyvatele/rok).  

Podíl materiálového využití komunálních odpadů města (kód nakládání R2 – R11; vztaže-

no k produkci KO města) byl v roce 2015 ve výši 22,62%. Materiálové využití komunál-

ních odpadů na obyvatele dosáhlo v roce 2015 výše 59,467 kg. 

Podíl energetického využití komunálních odpadů (vztaženo k produkci KO města) byl v 

roce 2015 nulový.  

Způsob odstraňování komunálních odpadů skládkováním (vztaženo k produkci KO města) 

dosáhl v roce 2015 výše 77,19% a skládkování komunálních odpadů na obyvatele bylo ve 

výši 202,970 kg. V tomto případě se jednalo o ukládání velkého podílu KO na skládku, což 

je dlouhodobě nežádoucí a v budoucnu je proto nutné odklonit skládkování KO směrem 

k jeho energetickému nebo materiálovému využití. 

V roce 2015 byly komunální odpady odstraňovány i způsobem spalování. Vztaženo k pro-

dukci KO města, bylo v roce 2015 spalováním odstraněno 0,19% komunálních odpadů 

(jednalo se o nebezpečné odpady). Spalování komunálních odpadů na obyvatele dosáhlo v 

roce 2015 výše 0,500 kg. 

Ve městě Valašské Klobouky v období let 2011 – 2015 fungoval systém odděleného sběru 

a svozu jednotlivých druhů odpadů (od zdroje až po zařízení ke zpracování odpadů). Zá-

kladem systému byl nádobový sběr, který od července 2013 doplňoval pytlový sběr pro 

komodity papír, plast, nápojový karton a kovy. 

V rámci sběru a svozu komunálních odpadů byl od poloviny roku 2013 využíván i sběrný 

dvůr města, který byl zřízen s využitím veřejných zdrojů v Operačním programu životního 

prostředí a sloužil k odkládání odpadů od občanů města (pouze fyzických osob nepodnika-

jících). 

3.5.4 Směsný komunální odpad 

Katalogové číslo 20 03 01 má směsný komunální odpad (SKO), který představoval ve sle-

dovaném období hmotnostně nejvýznamnější složku komunálních odpadů. Produkce SKO 

činila v letech 2011 – 2015 nejméně 888,824 t (66,99% KO) a nejvíce 1062,370 t (67,58% 

KO). Součástí výše uvedené produkce byly pouze odpady z domácností, nikoliv živnosten-
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ské odpady. Prognóza POH ČR pro období 2015 – 2024 (MŽP ©2008-2015) očekává po-

kles produkce SKO každoročně cca 0,4% (do roku 2024). Trend mírného poklesu produk-

ce SKO předpokládá i POH Zlínského kraje. Přestože produkce SKO klesala, tento odpad 

obsahoval a obsahuje velké množství vytříditelných a materiálově využitelných složek. 

Všechna produkce SKO byla v období let 2011 – 2015 ukládána na skládku (D1 skládko-

vání), která se nachází cca 3 km od centra města. Proto je SKO důležitým tokem z hlediska 

odklonu odpadu z odstraňování na skládkách k jeho využití. V tomto případě jde o využití 

energetické, protože materiálové využití znamená specializované úpravy (např. drcení, 

mechanická úprava, MBÚ…) a pro takovou úpravu nebylo zatím ve Zlínském kraji insta-

lováno žádné zařízení. V souvislosti s energetickým využitím není v tomto kraji ani dobu-

dována síť překladišť a není ani vytvořen environmentálně přijatelný systém logistiky pře-

pravy SKO na tato zařízení. 

Směsný komunální odpad byl ve sledovaném období ve městě shromažďován do nádob o 

objemu 110 l nebo 240 l a ojediněle u bytových domů do 1100 l kontejnerů. Celkový počet 

nádob na SKO byl cca 1000 ks (převažovaly nádoby o objemu 110 l). Frekvence svozu 

SKO byla stanovena jako týdenní a svoz prováděla společnost Valašskokloboucké služby 

s.r.o., se sídlem Brumovská 522, Valašské Klobouky, PSČ 766 01 (společnost zřízená měs-

tem Valašské Klobouky).  

3.5.5 Biologicky rozložitelné komunální odpady 

Produkce a nakládání s BRKO byla ve sledovaném období vyhodnocena, kromě samostat-

ného odděleně sebraného BRKO, i z hlediska skutečného (přepočteného) obsahu BRKO ve 

směsném komunálním a objemném odpadu ukládaném na skládku. Produkce BRKO vyka-

zovala mírně klesající tendenci, ale stále přetrvávalo ukládání na skládku ve formě biolo-

gicky rozložitelné složky SKO a objemného odpadu (58,45% v roce 2015). 

3.5.6 Materiálově využitelné komunální odpady a obalové odpady 

Materiálově využitelné komunální odpady zahrnovaly ve sledovaném období produkci 

odpadů papíru, plastů, skla, kovů a oděvů, včetně obalových odpadů z těchto materiálů. 

Podíl těchto MVO na celkové produkci odpadů města dosáhl v roce 2015 výše 19,58%. 

Město v období let 2011 - 2015 mělo nastaveno systém sběru materiálově využitelných 

složek komunálního odpadu převážně formou 1100 l kontejnerů na papír a plast, dále kon-

tejnerů na sklo o objemu 1500 l a 2000 l nebo kontejnerů na oděvy. Kontejnery byly roz-
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místěny na celkem 34 shromažďovacích místech tzv. hnízdech. MVO mohli občané od 

poloviny roku 2013 odevzdávat i do sběrného dvora nebo se mohli zapojit do bonusového 

programu „TŘÍDÍM“, takzvaného systému pytlového sběru pro komodity nápojový karton, 

papír, plast a kovy. Tento bonusový program měl být motivačním programem, zaručoval 

občanům úlevu na poplatku ve výši 0,50 Kč za vytříděný jeden kilogram nápojových kar-

tonů, papíru, plastů nebo kovů. 

3.5.7 Stavební a demoliční odpady 

Stavební a demoliční odpady nebyly ve sledovaném období součástí průběžné evidence 

odpadů města Valašské Klobouky, tedy netvořily žádnou nákladovou položku odpadového 

hospodářství. Město mělo stanoveno nakládání se stavebním odpadem vznikajícím při čin-

nosti fyzických osob ne/podnikajících a právnických osob formou obecně závazné vyhláš-

ce, tedy předání stavebních odpadů na vlastní náklady do zařízení k využívání, odstraňová-

ní, sběru nebo výkupu odpadů. Na tyto osoby se vztahovaly všechny povinnosti původců 

z hlediska zákona o odpadech. 

3.5.8 Výrobky s ukončenou životností 

Město Valašské Klobouky v období let 2011 – 2015 zdokonalovalo již zavedený systém 

zpětného odběru a odděleného sběru výrobků s ukončenou životností. Zpětný odběr elek-

trozařízení ve městě zajišťovaly na základě uzavřených smluvních podmínek kolektivní 

systémy ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP a zpětný odběr především přenosných 

baterií a akumulátorů kolektivní systém ECOBAT. Občané města měli k odkládání OEEZ 

k dispozici na území města tři červené kontejnery a čtyři E-boxy KS Asekol včetně E-

domku a klecí na drobné elekrozařízení v areálu sběrného dvora. Sběrný dvůr byl vybaven 

i dvěma wintejnery KS Elektrowin (VMS a chlazení), kontejnerem pro zpětný odběr záři-

vek KS Ekolamp a sběrným boxem pro přenosné baterie a akumulátory KS Ecobat. 

Zpětný odběr výrobků se vztahuje i na pneumatiky, ale ve sledovaném období systém 

zpětného odběru pneumatik nebyl ve městě realizován (neexistoval provozovatel kolektiv-

ního systému zajišťující ZO). 

Mezi specifické vybrané výrobky s ukončenou životností patří autovraky. Tyto nebyly 

v období let 2011 – 2015 součástí průběžné evidence odpadů města. Občané měli možnost 

odevzdat je do zařízení ke sběru a zpracování autovraků na území města. 
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3.5.9 Vyhodnocení odpadového hospodářství města 

Odpadové hospodářství města z pohledu zajištění sběru a svozu komunálních odpadů včet-

ně nakládání s těmito odpady bylo ve sledovaném období na dobré úrovni. V roce 2015 

sběr a svoz komunálních odpadů kategorie ostatní (SKO, tříděný odpad, objemný odpad) 

zajišťovala společnost Valašskokloobucké služby s.r.o., Valašské Klobouky (město je zři-

zovatelem společnosti), která zároveň provozovala skládku odpadů (město je vlastníkem 

skládky) na území města a dále zajišťovala předání tříděných odpadů na recyklační linky. 

Nebezpečné odpady, kovové odpady a pneumatiky k zajištění dalšího nakládání přebírala 

společnost Sběratelství s.r.o., Valašská Polanka. Dřevěné odpady byly předávány 

k materiálovému využití společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Jihlava. Zpracování 

odpadů jedlého oleje a tuku pro město zajišťovala společnost EKO-PF s.r.o., Hlincová Ho-

ra. K materiálovému využití byly předávány i odpady z oděvů, jejichž svoz zajišťovala 

společnost TextilEco, a.s., Boskovice. 

Na území města byl provozován systém zpětného odběru elektrozařízení a výrobků 

s ukončenou životností pomocí kolektivních systémů Asekol, Elektrowin, Ekolamp a 

Ecobat. 

Občané měli k dispozici pro odevzdání odpadů sběrný dvůr, 34 stanovišť kontejnerů na 

tříděný odpad papír, plast, sklo (z toho 5 stanovišť včetně kontejnerů na oděvy a OEEZ) a 

dále dvě zařízení ke sběru a výkupu odpadů. 

Sběr nepoužitelných léčiv ve městě zajišťovaly v souladu se zákonem o léčivech lékárny. 

Prevencí vzniku odpadů bylo otevření komunitní kompostárny a poskytnutí 900 ks kom-

postérů do domácností rodinných domů. Ve spolupráci s autorizovanou obalovou společ-

ností EKO-KOM rozdalo město do domácností tašky na tříděný odpad (papír, plasty, sklo). 

Ve sledovaném období probíhala ve městě informační a osvětová kampaň pomocí měsíč-

ního periodika Valašskokloboucký zpravodaj, internetových stránek města nebo formou 

aktivit ke Dni Země, ve spolupráci s jednotlivými kolektivními systémy a autorizovanou 

obalovou společností EKO-KOM. Do těchto aktivit se zapojovaly organizace města a ško-

ly na území města, včetně veřejnosti. 
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3.5.10 Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství města se závaznou částí Plánu 

odpadového hospodářství Zlínského kraje 

Odpadové hospodářství města Valašské Klobouky bylo na konci sledovaného období 

z větší části v souladu se závaznou částí POH ZK (tabulka 75). 

 

Odpadové hospodářství 

města Valašské Klobouky 

Soulad se závaznou 

částí POH ZK 
Popis stavu na konci sledovaného období (2015) 

Předcházení vzniku odpadů částečně nedostatek informačních a vzdělávacích materiálů 

Separace odpadů ano oddělený sběr (papír, plast, sklo, kovy, NK, textil…) 

Papír ano pytlový a nádobový (1100 l) sběr 

Plast ano pytlový a nádobový (1100 l) sběr 

Sklo částečně třídění bílého skla pouze na sběrném dvoře 

Nápojový karton ano pytlový sběr a sběr ve směsi s plastem 

Zpětný odběr výrobků částečně není dořešen zpětný odběr pneumatik 

BRKO ne velké množství BRKO ukládaných na skládku 

SKO ne  100%  SKO skládkováno 

Nebezpečné odpady ano sběr NO na sběrném dvoře 

Stavební odpady nehodnoceno nakládání se stavebními odpady stanoveno OZV 

Technická vybavenost částečně 

větší docházková vzdálenost do sběrného dvora a komu-

nitní kompostárny pro občany místních částí Lipina, 

Mirošov a Smolina 

Informovanost a propagace částečně 
nedostatek informací a osvětových programů se zaměře-

ním na stavební firmy 

Tabulka 75 – Porovnání OH města Valašské Klobouky se závaznou částí POH ZK 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

 

Oblasti OH města, které částečně naplňovaly nebo nenaplňovaly cíle závazné části POH 

ZK, se staly podnětem pro stanovení vlastních cílů POH města. 

Z tabulky 72 je zřejmé, že OH města se musí zaměřit na snížení množství biologicky roz-

ložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládku, které je spojeno s důslednějším 

tříděním směsného komunálního odpadu. V tomto případě je nutné zajistit komplexní in-

formační podporu o problematice třídění a předcházení vzniku odpadů. 
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4 ZÁVAZNÁ ČÁST 

Závazná část Plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky 

 obsahuje „opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s plánem odpadové-

ho hospodářství kraje a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci městského 

systému pro nakládání s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů plá-

nu odpadového hospodářství města“(Česko, 2015c, s. 2749) 

 staví na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady a odráží potřeby sou-

časného OH na jeho území 

 je závazným podkladem pro činnost města v oblasti odpadového hospodářství a 

podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace 

 zohledňuje politiku životního prostředí České republiky, evropské závazky České 

republiky, zásady a cíle rozvoje odpadového hospodářství ve Zlínském kraji 

4.1 Zásady pro nakládání s odpady 

Pro zajištění plnění strategických cílů odpadové politiky ČR, závazné části POH ČR a 

POH ZK, přijímá město Valašské Klobouky pro předcházení vzniku odpadů a nakládání 

s odpady následující zásady, které byly převzaty ze závazné části POH ZK (Krajský úřad 

Zlínského kraje ©2015) s ohledem na stav OH města a jeho možnosti: 

 uplatňovat hierarchii nakládání s odpady (předcházení vzniku odpadů, příprava 

k opětovnému použití, recyklace, jiné využití např. energetické a odstranění) 

 podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje suro-

vin (náhrada za primární přírodní suroviny) 

 podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti 

odpadu 

 podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů 

 nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů 

 při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatr-

nosti a předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví 

 při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti, včetně 

technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti 

 při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, ži-

votního prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady 
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 jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci města musí vytvářet kompletní ce-

lek zaručující co nejmenší negativní vlivy na ŽP a vysokou ochranu lidského zdraví 

 

Program předcházení vzniku odpadů 

Číslo 

cíle 
Hlavní cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.1.I 
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních 

zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. 
3.2.1 

Číslo 

cíle 
Dílčí cíle 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.1.1.a) 

Zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky před-

cházení vzniku odpadů do výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s 

ochranou a tvorbou životního prostředí.  

3.2.1.a) 

8.1.1.b) 
Zajistit účinné zapojení veřejné správy do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem 

postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy.  
3.2.1.b) 

8.1.1.c) 

Podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobro-

volné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentální značení, čistší produkce) 

s cílem jejich postupného rozšiřování. 

3.2.1.e) 

8.1.1.d) 
Věnovat pozornost odpadům z potravin s cílem postupného snižování těchto odpadů na 

úrovni konzumace potravinového cyklu. 
3.2.1.g) 

8.1.1.e) 
Přispívat ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu násled-

nému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. 
3.2.1.h) 

8.1.1.f) 
Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v akti-

vitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.  
3.2.1.k) 

8.1.1.g) 
Přispívat ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, 

textilních odpadů s výhledem snižování produkce v následujících letech. 
3.2.1.i) 

8.1.1.h) 

Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem vyhod-

nocování účinnosti Programu PVO města a posouzení dosažených pokroků dílčích prevenč-

ních cílů a opatření. 

3.2.1.l) 

Tabulka 76 – Cíle Programu předcházení vzniku odpadů 

[Zdroj, vlastní zpracování, cíle závazné části POH ZK] 

Cíle a opatření Programu PVO města (tabulky 76 a 77) jsou zaměřeny obecně na předchá-

zení vzniku odpadů s důrazem prevence u vybraných toků. 
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Opatření Programu předcházení vzniku odpadů 

Číslo 

opatření 
Informační podpora, vzdělávání a osvěta 

Shodné         

s opatřením 

POH ZK 

8.1.1.A 
Podporovat vznik a propagovat informační a vzdělávací materiály předcházení vzniku 

odpadů se zaměřením na občany a komunální odpad a jeho jednotlivé složky. 
3.2.A 

8.1.1.B 

Podporovat a technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů v oblasti 

výrobků s povinností zpětného odběru a dalších výrobků vhodných ke zpětnému odbě-

ru a opětovnému použití (textil, nábytek, vybavení domácnosti…) 

3.2.B 

8.1.1.D 

Podporovat a technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů věnujících 

se snižování produkce odpadů z potravin se zaměřením na občany, majitele a provozo-

vatele restaurací, hotelů a dalších stravovacích zařízení. 

3.2.E 

8.1.1.F 
V oblasti zpětného odběru výrobků spolupracovat s kolektivními systémy formou 

informačních kampaní se zaměřením na zvyšování podvědomí obyvatelstva. 
3.2.H 

8.1.1.G 

Podporovat a technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů věnujících 

se předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví se zaměřením na stavební firmy a obča-

ny. Propagovat využití stavebních materiálů bez obsahu nebezpečných látek a látek s 

negativním vlivem na lidské zdraví a životní prostředí. 

3.2.F 

Regulace a plánování 

8.1.1.E 

Podporovat vznik míst předcházení vzniku odpadu a opětovného použití výrobků 

(např. v areálech sběrných dvorů). Iniciovat a podporovat další aktivity zaměřené na 

předcházení vzniku odpadu a opětovné použití výrobků. 

3.2.K 

Dobrovolné nástroje 

8.1.1.C 

Zajišťovat dostatečnou informační podporu o dostupných dobrovolných nástrojích 

(dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentální značení, 

čistší produkce) a jejich přínosech. Propagovat jejich zavádění v podnikatelské sféře i 

ve veřejném sektoru. 

3.2.L 

Metodická podpora 

8.1.1.H 

Využívat metodické postupy a analytické podklady vypracované Ministerstvem život-

ního prostředí v rámci programu PVO ČR - Metodický návod pro bilanci kompostova-

ných materiálů v rámci domácího a komunitního kompostování. 

3.2.S 

Tabulka 77 – Opatření Programu předcházení vzniku odpadů 

[Zdroj: vlastní zpracování, opatření Programu PVO POH ZK] 
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4.2 Zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů 

Nejen zásady, ale i jednotlivé cíle a opatření pro nakládání s vybranými druhy odpadů na 

území města vycházejí z požadavků evropských právních předpisů, POH ČR a POH ZK. 

Odpadové toky (každá skupina odpadů) mají stanoveny cíle, kterých se má dosáhnout, 

včetně konkrétních opatření směřující k jejich naplnění. 

Dodržování platné legislativy v oblasti odpadů všemi subjekty na území města při naklá-

dání s odpady je nevyhnutelnou zásadou a podmínkou. 

4.2.1 Komunální odpad 

Za účelem splnění cílů POH ZK město vytyčilo plnit následující cíle: 

 

Komunální odpad 

Číslo 

cíle 
Cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.2.1.I 
Podporovat oddělený sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla, kovů a biologic-

ky rozložitelných odpadů. 
3.3.1.I 

8.2.1.II 

Zajistit zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů 

pocházejících z domácností z materiálů papír, plast, sklo a kovy.                   

3.3.1.II 
Postupné cílové hodnoty: 

• 48% hmotnostních do roku 2018 

• 50% hmotnostních do roku 2020 

Tabulka 78 – Cíle v oblasti komunálního odpadu 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Komunální odpad 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.1.A 
Udržet a rozšiřovat oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů, minimál-

ně papíru, plastů, skla kovů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 
3.3.1.A 

8.2.1.B 
Podporovat a rozvíjet oddělený sběr dalších využitelných odpadů (např. nápojových 

kartonů…). 
3.3.1.II 

8.2.1.C 
Zařazovat tříděný odpad v rámci odděleného sběru ve městě jako komunální odpady - 

skupina 20 Katalogu odpadů. 
3.3.1.C 
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8.2.1.D 

Stanovit obecně závaznou vyhláškou systém sběru komunálních odpadů ve městě v 

souladu se stanovenými cíli POH města, motivovat občany a omezovat spalování 

odpadů v domácích topeništích. 

3.3.1.D 

8.2.1.E Rozvíjet důsledné dotřídění objemných odpadů na sběrném dvoře na jednotlivé složky. 3.3.1.E 

8.2.1.F 
Podporovat v areálu sběrného dvora místo předcházení vzniku odpadu a opětovné 

použití výrobků. 
3.3.1.F 

8.2.1.G 
Shromažďovat odděleně komunální odpady, třídit a předávat odpady k využití podle 

systému stanoveného městem. 
3.3.1.G 

8.2.1.H 

Dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tj. přednostně nabídnout k recyklaci - ná-

sledně k jinému využití - k odstranění pouze v případě, že odpady není možné proka-

zatelně využít. 

3.3.1.H 

8.2.1.I 

Zajistit podporu dotvoření ekonomicky a technicky zdůvodnitelných zařízení pro 

nakládání s jednotlivými druhy KO s cílem dosažení maximální úrovně materiálového 

využití odpadů (ekonomicky přijatelné podmínky a nejvyšší možná technická úroveň). 

3.3.1.I 

8.2.1.J Vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na úrovni města - 1 x ročně. 3.3.1.J 

8.2.1.K 
Zajistit důsledné třídění využitelných složek KO u podnikatelských subjektů, zejména 

u živnostníků. 
3.3.1.K 

8.2.1.L 
Podporovat využívání obecních systémů nakládání s komunálními odpady podnikatel-

skými subjekty, zejména živnostníky. 
3.3.1.L 

8.2.1.M 

Informovat minimálně 1 x ročně občany a ostatní účastníky městského systému naklá-

dání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru KO, využití a 

odstranění KO a o nakládání s dalšími odpady v rámci městského systému a zároveň 

informovat o možnostech předcházení a minimalizace vzniku KO. 

3.3.1.M 

8.2.1.N 
Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky OH města, včetně finanč-

ních ukazatelů příjmů a nákladů na systém. 
3.3.1.N 

8.2.1.O Zvýšit a podpořit informovanost dětské i dospělé populace. 3.3.1.O 

Tabulka 79 – Opatření v oblasti komunálního odpadu 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 
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4.2.1.1 Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad (skupina 20 Katalogu odpadů) je zbytkový odpad po vytřídění 

materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů. 

Město stanovilo za účelem snižování produkce SKO následující cíle a opatření: 

 

Směsný komunální odpad 

Číslo cíle Cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.2.1.1.I 

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpeč-

ných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zaří-

zeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. 

3.3.1.1.I 

Tabulka 80 – Cíle v oblasti směsného komunálního odpadu 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Směsný komunální odpad 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.1.1.A 
Rozvíjet stávající systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu 

s důrazem na následné materiálové využití. 
3.3.1.1.A 

8.2.1.1.B 
Podporovat budování a optimalizaci technicky a ekonomicky zdůvodněných systémů 

sběru, svozu, manipulace a úpravy odpadů. 
3.3.1.1.B 

8.2.1.1.C 
Prověřit technické a ekonomické možnosti předávání materiálově nevyužitelného 

zbytkového směsného komunálního odpadu do zařízení k energetickému využití. 
3.3.1.1.C 

8.2.1.1.D 
Přijmout opatření k zajištění významného omezení skládkování směsného komunální-

ho odpadu pomocí spolupráce s ostatními obcemi a svozovými organizacemi. 
3.3.1.1.D 

8.2.1.1.E 
Vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na úrovni města - 

1 x ročně. 
3.3.1.1.F 

8.2.1.1.F 
Propagovat v celé šíři populace nutnost předcházení vzniku odpadů, možnosti třídění 

a následného využití odpadů (přednostně materiálového). 
3.3.1.1.G 

Tabulka 81 – Opatření v oblasti směsného komunálního odpadu 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Odpovědnost za stanovená opatření číslo 8.2.1.1.D a 8.2.1.1.F v oblasti směsného komu-

nálního odpadu (tabulka 81) se nevztahuje pouze na město ale i na svozové firmy. 
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4.2.2 Živnostenské odpady 

Živnostenské odpady jsou odpady podobné komunálním odpadům (např. papír, plasty, 

sklo). Vznikají při podnikatelské činnosti fyzických osob a právnických osob na území 

města Valašské Klobouky a řadí se do skupiny 20 Katalogu odpadů. 

Za účelem ekonomicky vyrovnaného nakládání s komunálními odpady ve městě a zajištění 

plnění legislativních požadavků (evropská rámcová směrnice o odpadech, recyklační cíl 

směrnice o odpadech, POH ČR) město stanovilo (tabulky 82 a 83) v oblasti živnostenských 

odpadů zásady a opatření: 

 

Živnostenské odpady 

Číslo 

zásady 
Zásada 

Shodná         

s cílem 

POH ZK 

8.2.2.I 
Zpoplatnit zapojení právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do 

městského systému nakládání s komunálními odpady, včetně odděleného sběru. 
3.3.2.II 

Tabulka 82 – Zásady v oblasti živnostenských odpadů 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Živnostenské odpady 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.2.A 
Umožnit původcům živnostenských odpadů v souladu s obecně závaznou vyhláškou 

města zapojení do systému nakládání s komunálními odpady ve městě. 
3.3.2.A 

8.2.2.B 
Zajistit důsledné třídění využitelných složek komunálního odpadu u podnikatelských 

subjektů, zejména živnostníků. 
3.3.2.B 

8.2.2.C 
Uplatňovat důsledně kontrolní a sankční pravomoci města vůči podnikatelským sub-

jektům neoprávněně využívajícím systém města nakládání s komunálními odpady. 
3.3.2.C 

Tabulka 83 – Opatření v oblasti živnostenských odpadů 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

4.2.3 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelný komunální odpad 

Cílem POH ČR, zákona o odpadech a směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů je 

postupné omezování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných 

na skládky. 



Plán odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 2017 - 2022 84 

 

Za účelem splnění požadovaného cíle město stanovilo (tabulky 84 a 85) cíl a opatření: 

 
Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelný komunální odpad 

Číslo 

cíle 
Cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.2.3.I 

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných 

na skládky. 

3.3.3.I 
Cílová hodnota: 

• 35% hmotnostních v roce 2020  

(vztaženo k celkovému množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995) 

Tabulka 84 – Cíle v oblasti BRO a BRKO 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelný komunální odpad 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.3.A 
Provozovat a případně rozšířit zavedený systém odděleného sběru biologicky rozloži-

telných odpadů rostlinného původu. 
3.3.3.A 

8.2.3.B 

Upřednostňovat zpracování biologicky rozložitelných odpadů v místě jejich vzniku. 

BRO odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití v souladu se stanoveným 

systémem města. 

3.3.3.B 

8.2.3.C Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů. 3.3.3.C 

8.2.3.D 
Podporovat osvětovými kampaněmi domácí a komunitní kompostování biologicky 

rozložitelných odpadů u fyzických osob. 
3.3.3.D 

8.2.3.E 
Podporovat využití výstupních produktů (kompost) v zemědělství, na městských po-

zemcích a zahradách občanů. 
3.3.3.H 

8.2.3.F 
Kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady vedlejších živo-

čišných produktů. 
3.3.3.J 

8.2.3.G 

Informovat občany a ostatní účastníky městského systému nakládání s komunálními 

odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů 

včetně nakládání s nimi. Propagovat možnosti předcházení a minimalizace vzniku 

BRO. 

3.3.3.L 

8.2.3.H 
Vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na úrovni města - 

1 x ročně. 
3.3.3.M 

Tabulka 85 – Opatření v oblasti BRO a BRKO 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 
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4.2.4 Stavební a demoliční odpady 

Za účelem zabezpečit ve městě v souladu s POH ZK splnění recyklačního cíle vycházející-

ho ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a přiblížení se no-

vé strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci („recyklační společnost“) 

stanovilo město v oblasti stavebních a demoličních odpadů cíl a opatření: 

 

Stavební a demoliční odpady 

Číslo 

cíle 
Cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.2.4.I 

Zvýšit u stavebních a demoličních odpadů míru přípravy k opětovnému použití a míru 

recyklace a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů při nichž jsou mate-

riály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kate-

gorie ostatní (O) s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu 

odpadů pod Katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). 
3.3.4.I 

Cílová hodnota: 

• nejméně 70% hmotnostních do roku 2020  

Tabulka 86 – Cíl v oblasti stavebních a demoličních odpadů 

[Zdroj, vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Plnění opatření stanovených v oblasti stavebních a demoličních odpadů (tabulka 87) čás-

tečně přispěje ke snížení negativních vlivů souvisejících s využívání zdrojů na životní pro-

středí. Odpovědnost za plnění opatření číslo 8.2.4.A a 8.2.4.B mají mimo město také pů-

vodci (fyzické osoby nebo firmy zabývající se stavební činností) a zpracovatelé. 

 

Stavební a demoliční odpady 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.4.A Přednostně zabezpečit využívání stavebních a demoličních odpadů a jejich recyklaci. 3.3.4.A 

8.2.4.B 
Minimalizovat nebezpečné složky a vlastnosti stavebních a demoličních odpadů v 

průběhu manipulace s odpady. 
3.3.4.B 

8.2.4.C 
Podporovat používání recyklátů splňujících požadované stavební normy jako náhrady 

za přírodní zdroje v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů. 
3.3.4.C 

Tabulka 87 – Opatření v oblasti stavebních a demoličních odpadů 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 
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4.2.5 Obaly a obalové odpady 

Za účelem splnění recyklačního cíle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 

o odpadech a splnění cílů recyklace a využití stanovených směrnicí Evropského parlamen-

tu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech jsou pro město stanoveny následující 

cíle.  

 

Obaly a obalové odpady 

Číslo 

cíle 
Cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.2.5.I 
Zvýšit celkovou recyklaci obalů - papírových a lepenkových, plastových, skleněných, 

kovových a dřevěných. 
3.3.6.1.I 

8.2.5.II Zvýšit celkové využití odpadů z obalů. 3.3.6.1.II 

Tabulka 88 – Cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Vzhledem k nemožnosti vyhodnocení cílových hodnot uvedených v závazné části POH ZK 

nebyly v oblasti obalů a obalových odpadů (skupina 15 Katalogu odpadů) cílové hodnoty 

na úrovni města nastaveny. 

 

Obaly a obalové odpady 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.5.A 
Zachovat a rozvíjet stávající systém třídění komunálních odpadů včetně jejich obalové 

složky (např. motivací občanů) a podporovat další rozvoj tohoto systému.  
3.3.6.1.A 

8.2.5.B 
Kontrolovat zajištění tříděného sběru ve městě pro využitelné složky komunálních 

odpadů (minimálně papír, plast, sklo a kovy). 
3.3.6.1.B 

8.2.4.C 

Vyhodnocovat systém nakládání s obaly v rámci systému města pro nakládání s ko-

munálními odpady včetně kapacitních možností systému a přijímat opatření ke zlepše-

ní systému - 1 x ročně. 

3.3.6.1.C 

Tabulka 89 – Cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 
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4.2.6 Nebezpečné odpady 

Za účelem minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí při vzni-

ku nebezpečných odpadů a následného nakládání s těmito odpady město stanovilo cíle a 

opatření: 

 

Nebezpečné odpady 

Číslo cíle Cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.2.6.I Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů. 3.3.5.I 

8.2.6.II Zvyšovat podíl materiálového využití nebezpečných odpadů. 3.3.5.II 

8.2.6.III 
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví 

a životní prostředí. 
3.3.5.III 

Tabulka 90 – Cíle v oblasti nebezpečných odpadů 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Odpovědnost za stanovené opatření číslo 8.2.6.B (tabulka 91) mají mimo město i občané. 

 

Nebezpečné odpady 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.6.A 

Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů 

účinnou osvětou o vlivu nebezpečných vlastností odpadů na zdraví člověka a životní 

prostředí. 

3.3.5.A 

8.2.6.B 
Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu. Nadále 

zajišťovat sběr nebezpečných složek komunálního odpadu pomocí sběrného dvora. 
3.3.5.B 

8.2.6.C 

Průběžně podávat veřejnosti informace o nutnosti odkládání nebezpečných složek 

komunálních odpadů na místa k tomu určená. Informovat veřejnost o správném způ-

sobu nakládání s nebezpečnými odpady. 

3.3.5.C 

Tabulka 91 – Opatření v oblasti nebezpečných odpadů 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 
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4.2.7 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru 

Pro splnění cílů a požadavků příslušných směrnic o výrobcích s ukončenou životností (od-

padní elektrická a elektronická zařízení; odpadní baterie a akumulátory; odpadní pneuma-

tiky) a za účelem zlepšení nakládání s uvedenými skupinami včetně minimalizace jejich 

nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí město stanovilo jednotlivé cíle a 

opatření. 

4.2.7.1 Elektrická a elektronická zařízení 

Za účelem splnění cílů nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU o 

odpadních elektrických a elektronických zařízeních a cílů uvedených POH ZK, stanovilo 

město cíl: 

 

Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

Číslo cíle Cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.2.7.1.I Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. 3.3.6.2.I 

Tabulka 92 – Cíl pro odpadní elektrická a elektronická zařízení 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Vzhledem k nemožnosti vyhodnocení cílových hodnot uvedených v závazné části POH ZK 

nebyly u OEEZ cílové hodnoty na úrovni města nastaveny. 

 

Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.7.1.A 
Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného odběru s 

ohledem na dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele. 
3.3.6.2.A 

8.2.7.1.B 

Podporovat rozvoj sítě pro zpětný odběr umístěné na veřejně přístupných místech 

zvyšováním dostupnosti a počtu míst sběrné sítě pro elektrozařízení (zejména malá) a 

tato sběrná místa zveřejňovat na webových stránkách. 

3.3.6.2.B 

3.3.6.2.D 

8.2.7.1.C Realizovat a podporovat informační a osvětové kampaně. 3.3.6.2.C 

Tabulka 93 – Opatření v oblasti odpadních elektrických a elektronických zařízení 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 
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4.2.7.2 Baterie a akumulátory 

Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a 

akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech město stanovilo následující cíl: 

 

Odpadní baterie a akumulátory 

Číslo cíle Cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.2.7.2.I Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. 3.3.6.3.I 

Tabulka 94 – Cíl pro odpadní baterie a akumulátory 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Vzhledem k nemožnosti vyhodnocení cílových hodnot uvedených v závazné části POH ZK 

nebyly u přenosných odpadních baterií a akumulátorů cílové hodnoty na úrovni města na-

staveny. 

 

Odpadní baterie a akumulátory 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.7.2.A 

Prohlubovat spolupráci s povinnými osobami a posilovat vazbu sběrné sítě na systém 

nakládání s komunálními odpady města. Podporovat rozvoj sítě pro zpětný odběr 

umístěné na veřejně přístupných místech. 

3.3.6.3.A 

8.2.7.2.B 
Podporovat zvýšení dostupnosti a počtu míst sběrné sítě a tato sběrná místa zveřejňo-

vat na webových stránkách města. 
3.3.6.3.B  

8.2.7.2.C Realizovat a podporovat informační a osvětové kampaně. 3.3.6.3.C 

Tabulka 95 – Opatření v oblasti odpadních baterií a akumulátorů 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

4.2.7.3 Odpadní pneumatiky 

V zájmu odpadového hospodářství města je stanoven pro nakládání s odpadními pneuma-

tikami cíl. Vzhledem k nemožnosti vyhodnocení cílových hodnot uvedených v závazné 

části POH ZK nebyly u odpadních pneumatik cílové hodnoty na úrovni města nastaveny. 

 



Plán odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 2017 - 2022 90 

 

Odpadní pneumatiky 

Číslo cíle Cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.2.7.3.I Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik. 3.3.6.5.I 

Tabulka 96 – Cíl pro odpadní pneumatiky 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

Odpadní pneumatiky 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.7.3.A 
Navázat spolupráci s povinnými osobami a zajistit vazbu sběrné sítě na systém naklá-

dání s komunálními odpady města. 
3.3.6.5.A 

8.2.7.3.B Realizovat a podporovat informační a osvětové kampaně. 3.3.6.5.B  

8.2.7.3.C 
Zajistit předávání odpadních pneumatik do zařízení k využití odpadů s upřednostně-

ním materiálového využití. 
3.3.6.5.D 

Tabulka 97 – Opatření v oblasti odpadních pneumatik 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

4.2.8 Odpadní oleje 

Za účelem minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí při na-

kládání s odpadními oleji a splnění požadavků stanovených v závazné části POH ZK město 

přijalo cíl: 

 

Odpadní oleje 

Číslo 

cíle 
Cíl 

Shodný         

s cílem 

POH ZK 

8.2.8.I Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. 3.3.8.I 

Tabulka 98 – Cíl v oblasti odpadních olejů 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 
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Odpadní oleje 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Shodné         

s cílem 

POH ZK 

8.2.8.A 
Navázat spolupráci s povinnými osobami a zajistit vazbu sběrné sítě na systém naklá-

dání s komunálními odpady města. 
3.3.8.A 

8.2.8.B Realizovat a podporovat informační a osvětové kampaně. 3.3.8.B  

Tabulka 99 – Opatření v oblasti odpadních olejů 

[Zdroj: vlastní zpracování, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů POH ZK] 

 

4.3 Přehled cílů stanovených v plánu odpadového hospodářství 
 

Pořadové 

číslo 

Číslo 

cíle 
Definice cíle 

1. 8.2.1.I 
Podporovat oddělený sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla, kovů a biologicky 

rozložitelných odpadů. 

2. 8.2.1.II 
Zajistit zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů 

pocházejících z domácností z materiálů papír, plast, sklo a kovy.                   

3. 8.2.1.1.I 

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných 

složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k 

tomu určených v souladu s platnou legislativou. 

4. 8.2.1.2.I 
Zpoplatnit zapojení právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do 

městského systému nakládání s komunálními odpady, včetně odděleného sběru. 

5. 8.2.3.I 
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na 

skládky. 

6. 8.2.4.I 
Zvýšit u stavebních a demoličních odpadů míru přípravy k opětovnému použití, míru 

recyklace, případně jiných druhů jejich materiálového využití. 

7. 8.2.5.I 
Zvýšit celkovou recyklaci obalů - papírových a lepenkových, plastových, skleněných, 

kovových a dřevěných. 

8. 8.2.5.II Zvýšit celkové využití odpadů z obalů. 

9. 8.2.6.I Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů. 

10. 8.2.6.II Zvyšovat podíl materiálového využití nebezpečných odpadů. 

11. 8.2.6.III 
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a 

životní prostředí. 

12. 8.2.7.1.I Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. 

13. 8.2.7.2.I Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. 

14. 8.2.7.3.I Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik. 

15. 8.2.8.I Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. 

Tabulka 100 – Přehled hlavních cílů POH města Valašské Klobouky 

[Zdroj, vlastní zpracování] 
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Cíle stanovené v plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 

2017 – 2022 jsou v souladu s požadovanými cíli Plánu odpadového hospodářství Zlínského 

kraje na období 2016 – 2025. 

 

4.4 Soustava indikátorů odpadového hospodářství 

Za účelem průběžného hodnocení stavu a vývoje odpadového hospodářství města jsou sta-

noveny základní ukazatele tzv. indikátory, které umožňují sledovat plnění vytyčených cílů. 

Pro výpočty indikátorů OH budou využita data z hlášení o produkci a nakládání s odpady. 
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4.4.1 Přehled indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství 

 

Číslo 

cíle 
Účel Vyjádření indikátoru Zdroj dat 

8.2.1.II 
Produkce komunálních odpadů 

(separované odpady) 

[t/rok]                                                     

[kg/obyvatel/rok]                                                

[%] - vztaženo k množství vytříděných 

odpadů předaných k recyklaci 

hlášení o produkci a 

nakládání s odpady 

8.2.1.1.I 
Produkce směsného komunální-

ho odpadu 

[t/rok] - množství odpadu předaného ke 

skládkování                                                              

[t/rok] - množství odpadu předaného k 

energetickému využití                                

[kg/obyvatel/rok] 

hlášení o produkci a 

nakládání s odpady 

8.2.2.I 
Zapojení živnostníků do systému 

OH města 

[%] - počet zapojených živnostníků z 

celkového počtu podnikatelů na území 

města 

uzavřené smlouvy 

město/živnostníci 

8.2.3.I Produkce BRKO 

[t/rok]                                                     

[kg/obyvatel/rok]                                                

[%] - vztaženo k množství BRKO předa-

ných ke skládkování 

hlášení o produkci a 

nakládání s odpady 

8.2.4.I 
Produkce stavebních a demolič-

ních odpadů 

[%] - podíl materiálově využitých odpadů 

skupiny 17 Katalogu odpadů z celkové 

produkce stavebních odpadů v daném roce 

ISOH                            

hlášení o produkci a 

nakládání s odpady 

8.2.5.I 
Produkce obalů a obalových 

odpadů 
[t/rok] 

hlášení o produkci a 

nakládání s odpady 

8.2.6.I Produkce nebezpečných odpadů [kg/obyvatel/rok] 
hlášení o produkci a 

nakládání s odpady 

8.2.6.II Materiálové využití NO 
[%] - podíl materiálově využitých odpadů 

z celkové produkce NO 
ISOH                             

8.2.7.1.I Tříděný sběr OEEZ [kg/obyvatel/rok] 
evidence města zpět-

ného odběru OEEZ 

8.2.7.2.I 
Tříděný sběr přenosných baterií 

a akumulátorů 
[kg/obyvatel/rok] 

evidence města zpět-

ného odběru přenos-

ných baterií a akumu-

látorů 

7.2.7.3.I 
Tříděný sběr odpadních pneuma-

tik 
[kg/obyvatel/rok] 

hlášení o produkci a 

nakládání s odpady 

8.2.8.I Produkce odpadních olejů 

[t/rok] - množství předané k materiálové-

mu využití                                        

[t/rok] - množství předané k energetické-

mu využití 

ISOH                       

hlášení o produkci a 

nakládání s odpady 

Tabulka 101 – Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu OH města 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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5 SMĚRNÁ ČÁST 

Směrná část Plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 2017 - 

2022 obsahuje návrh opatření za účelem zlepšení nakládání s odpady na území města. 

K prosazování a kontrole plnění POH města budou adekvátně využívány nástroje (norma-

tivní, ekonomické, administrativní, informační a dobrovolné) uvedené v nadřazených do-

kumentech (POH ČR a POH ZK). Aplikace těchto nástrojů bude směřovat k podpoře zá-

konem dané hierarchie nakládání s odpady. 

 

Číslo 

opatření 
Oblast Opatření 

9.A Komunikace s občany 

• přehledně a průběžně aktualizovat informace o odpadovém hospodářství 

na internetových stránkách města                                                      

• zveřejňovat informace o odpadovém hospodářství v místním periodiku 

(Klobucký zpravodaj)                                                                                   

• zjišťovat zpětnou vazbu od občanů formou dotazníkových šetření nebo 

veřejného fóra                             

• využívat komunikační kampaně Zlínského kraje, autorizované obalové 

společnosti EKO-KOM a kolektivních systémů 

9.B Výchova a vzdělávání 
rozvíjet zavedené aktivity ke Dni Země z oblasti odpadového hospodářství 

ve spolupráci se školami a podnikatelskými subjekty na území města 

9.C 
Motivační systém platby 

za odpady 

nastavení systému úlev na poplatku SKO v návaznosti na nový zákon o 

odpadech (produkce SKO a úroveň třídění) 

9.D Technika shromažďování 

• maximálně 200 obyvatel na sběrné místo (papír, plast, sklo)                     

• nádobový sběr (papír, plast) v lokalitách s individuální zástavbou                                                                   

• zachování a případné rozšíření sítě shromažďování textilu, zpětného 

odběru OEEZ včetně přenosných baterií a akumulátorů (maximálně 1000 

obyvatel na sběrnou nádobu)                                                                         

• průběžný monitoring naplněnosti nádob/kontejnerů                                          

• udržení a rozšíření prostoru pro odkládání použitých, ale stále ještě pou-

žitelných věcí (předcházení vzniku odpadů) za účelem nabídky k dalšímu 

využívání (nábytek, sportovní potřeby...)                                                              

• podpora organizace bazarů a bleších trhů 

9.E Řízení OH města 

• spolupráce s obcemi správního obvodu ORP Valašské Klobouky v řešení 

energetického využití směsného komunálního odpadu                    

• intenzivní podpora vedení města u projektů rozvoje a řízení odpadového 

hospodářství města pomocí rozpočtových prostředků                                 

• průběžné vzdělávání pracovníků odpadového hospodářství                                                           

• využití motivačních programů kolektivních systémů pro rozvoj odpado-

vého hospodářství města                                                                                                                    

• spolupráce s kolektivním systémem zpětného odběru pneumatik             

• zajištění výkonnosti a efektivity služeb odpadového hospodářství města                                                

• pravidelně vyhodnocovat plnění cílů POH města 

Tabulka 102 – Návrh opatření za účelem zlepšení nakládání s odpady 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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5.1 Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán od-

padového hospodářství města zpracován 

Pravidelné vyhodnocování stavu plnění POH a využívání tohoto vyhodnocení pro řízení 

odpadového hospodářství města je nutné k tomu, aby město mohlo účinně s tímto plánem 

pracovat. Součástí realizace jednotlivých opatření potřebných pro rozvoj OH ve smyslu 

POH města je zároveň přidělování personálních zdrojů a finančních prostředků. 

Město Valašské Klobouky zpracovává zprávu o stavu plnění plánu odpadového hospodář-

ství města v termínu jedenkrát za rok do 15. listopadu za uplynulé jednoleté období, kde 

hodnotí indikátory plnění cílů tohoto plánu. Pokud je zřejmé, že se nedaří naplňovat cíle 

POH města v potřebném rozsahu nebo v daných termínech, navrhuje město další opatření 

pro podporu plnění plánu nebo tento plán reviduje. 

Město Valašské Klobouky provede změnu POH v termínech stanovených závaznou právní 

úpravou a změnu předloží k vyjádření Krajskému úřadu Zlínského kraje v případě, že se 

změní vnější podmínky: 

 změna závazné části POH ZK 

 změna právní úpravy, která učiní některé části POH města neaktuálními 

 

Plán odpadového hospodářství města Valašské Klobouky a jeho změny město zveřejní na 

portálu veřejné správy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

* 

A00 

AN3 

Apod. 

A.s. 

B(a)P 

BD 

BIO 

BN3 

BN30 

BRKO 

BRO 

0
C 

Cca 

Č. 

ČHMÚ 

ČOV 

ČR 

D1 

D5 

D10 

D12 

DIČ 

EU 

 Symbol označení nebezpečných odpadů v Katalogu odpadů. 

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) 

Předání vyprodukovaného odpadu oprávněné osobě 

A podobně 

Akciová společnost 

Benzo(a)pyren 

Bytový dům 

Bioodpad 

Odpad předaný oprávněné osobě z provozovny sběrný dvůr 

Odpad převzatý od občanů v provozovně sběrný dvůr 

Biologicky rozložitelné komunální odpady 

Biologicky rozložitelné odpady 

Stupeň Celsia 

Přibližně 

Číslo 

Český hydrometeorologický ústav 

Čistírna odpadních vod 

Česká republika 

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (například skládkování) 

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek 

Spalování na pevnině 

Trvalé uložení (například ukládání v kontejnerech do dolů) 

Daňové identifikační číslo 

Evropská unie 
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ES 

EVO 

FO 

Ha 

IČ 

IČZ 

ID 

ISOH 

I/57 

KB 

Kč 

Kg 

Km
2
 

M
3
 

KO 

Ks 

KS 

L 

LCD 

M
2
 

Mm 

MŠ 

MVO 

MŽP 

MVČR 

N 

Evropské společenství 

Energetické využití odpadů 

Fyzická osoba 

Hektar 

Identifikační číslo 

Identifikační číslo zařízení 

Identifikace 

Informační systém odpadového hospodářství 

Silnice I. třídy 

Komerční banka 

Koruna česká 

Kilogram 

Kilometr čtvereční 

Metr krychlový 

Komunální odpad 

kus 

Kolektivní systém 

Litr 

Monitor k počítači 

Metr čtvereční 

Milimetr 

Mateřská škola 

Materiálové využití odpadů 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo vnitra České republiky 

Odpady skupiny nebezpečné 
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Např. 

N1 

N2 

N8 

N9 

N10 

N11 

N12 

N13 

N15 

N18 

NL 

N.m. 

NO 

O 

Odst. 

OEEZ 

OH 

ORP 

OZV 

§ 

PCM 

% 

PO 

Například 

Využití odpadů na terénní úpravy apod. 

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě 

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití 

Zpracování autovraků 

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) 

Využití odpadu na rekultivace skládek 

Ukládání odpadu jako technologický materiál na zajištění skládky 

Kompostování 

Protektorování pneumatik 

Zpracování elektroodpadu 

Nebezpečné látky. 

Nadmořská výška 

Nebezpečný odpad 

Odpad skupiny ostatní 

Odstavec 

Odpadní elektrická a elektronická zařízení. 

Odpadového hospodářství 

Obec s rozšířenou působností 

Obecně závazná vyhláška 

Paragraf 

Monitor k počítači 

Procento 

Právnická osoba 

POH 

POH ČR 

 Plán odpadového hospodářství 

Plán odpadového hospodářství České republiky. 
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POH ZK 

PSČ 

PVO 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

R11 

R12 

R49 

RISY 

SKO 

SOO 

SOU 

Spol. s r.o 

T 

TV 

Tzv. 

VKS 

VMS 

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 

Poštovní směrovací číslo 

Předcházení vzniku odpadů 

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva k výrobě energie 

Zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel 

Recyklace nebo zpětné získávání organických látek 

Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 

Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů 

Regenerace kyselin nebo zásad 

Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění 

Zpětné získávání složek katalyzátorů 

Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů 

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod R1 až R10 

Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod R1 až R12 

Rychlostní komunikace 

Regionální informační servis 

Směsný komunální odpad 

Skládka ostatních odpadů 

Střední odborné učiliště 

Společnost s ručením omezeným 

Tuna 

Televizor 

Takzvaný 

Valašskokloboucké služby s.r.o. 

Velké, malé spotřebiče 
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ZK 

ZO 

ZO 

Z.s. 

ZŠ 

ŽP 

Zlínský kraj 

Základní organizace 

Zpětný odběr 

Zapsaný spolek 

Základní škola 

Životní prostředí 
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SEZNAM PŘÍLOH 

PI Seznam zařízení pro nakládání s odpady na území města Valašské Klobouky 

 



 

 

PŘÍLOHA P I: SEZNAM ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

NA ÚZEMÍ MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

Zařízení pro nakládání s odpady ve Valašských Kloboukách (§ 14 odst. 1 zákona o odpadech) 

IČZ IČ Provozovatel Zařízení Lokalizace 

CZZ00385 10649387 Miroslav Smýkal - KOVEKO  sběr a výkup odpadů Čs. armády 

CZZ00526 26233771 Valašskokloboucké služby s.r.o. skládka odpadů  Smolina 

CZZ00527 26233771 Valašskokloboucké služby s.r.o. kompostárna Smolina 

CZZ00560 10649387 Miroslav Smýkal - KOVEKO  zpracování autovraků Čs. armády 

CZZ00589 26230330 JOGA RECYCLING s.r.o. sběr a výkup odpadů Brumovská 

CZZ00691 25638955 SITA CZ a.s. sběr a výkup odpadů Nádražní 

CZZ00833 26233771 Valašskokloboucké služby s.r.o. sběrný dvůr Brumovská 

Komunitní kompostárna a sběrný dvůr (bez souhlasu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech) 

  
00284611 Město Valašské Klobouky komunitní kompostárna Brumovská 

  
00284611 Město Valašské Klobouky sběrný dvůr Luční 

 


